
 

 

 

 

 

 

 מהו התמהיל הרצוי 
 בעינייך בין למידה המבוססת על מפגשי פנים אל פנים, לבין למידה מקוונת?

 דגם למידה 

    1  רוב המפגשים יהיו מפגשי פנים אל פנים בשילוב של מספר מצומצם של פעילויות מקוונות א
    2   מרבית הלמידה מקוונת ומרחוק ב
   4 5  מרבית הלמידה מקוונת במעבדות בית הספר ג
  2 3 4  מינונים דומים של מפגשי פנים אל פנים ומפגשים מקוונים ד
 דגם למידה  לגבי אילו היבטים חשוב לך לאפשר אוטונומיה לתלמידים? 
    1  לתלמידים תהיה אוטונומיה על קצב ונתיב הלמידה בפעילויות המקוונות בלבד. א
  2 3 4  לתלמידים תהיה אוטונומיה על קצב ונתיב הלמידה בכל סוגי המפגשים. ב
    5   לתלמידים תהיה אוטונומיה לדלג על חלק ממפגשי הפנים אל פנים. ג
   1 2   לתלמידים תהיה אוטונומיה על קצב הלמידה בלבד בפעילויות המקוונת בלבד. ד
 דגם למידה  מהו המרחב הפיזי העומד לרשותך? 
    1   כיתות קיימות א
    1   כיתות קיימות ומעבדות מחשבים ב
   1 2   כיתות קיימות ומרחב למידה פתוח גדול ג
 2 3 4 5   כיתות קיימות ומספר מרחבי למידה פתוחים וגדולים ד
 דגם למידה  באיזו מידה יש לתלמידים מכשירי קצה זמינים? 
    1   רק לחלק קטן מן התלמידים בכיתות יש מכשירי קצה זמינים א
  3 4 5  לכל התלמידים בכיתות וגם בלמידה מרחוק יש מכשירי קצה זמינים ב
   2 3   לכל התלמידים בכיתות ובמעבדות אך לא בלמידה מרחוק ג
   2 3   לרוב התלמידים בכיתות ולחלק מהם גם בלמידה מרחוק ד
 דגם למידה  מהי מידת הגמישות הרצויה בעיניך בתכנון לוח הזמנים? 
    1   אני מעדיף/ה תכנון לימודים מובנה מראש המתאפיין בגמישות נמוכה וללא הפתעות. א
  1 2 3ד   אני מעדיף/ה תכנון לימודים גמיש במידה מתונה המאפשר התאמה ללומדים שונים ב
  2 3 4   אני מעדיף/ה תכנון לימודים גמיש במידה רבה המאפשר ללומדים לבחור פעילויות השלמה מקוונות. ג
  3 4 5   אני מעדיף/ה תכנון לימודים גמיש במידה רבה מאד המאפשר ללומדים לבחור את רוב הפעילויות המקוונות. ד
   מהי רמת ההטרוגניות של התלמידים בכיתתך? 
   1 2ד   רמת ההטרוגניות גבוהה מאד א
  1 2 3ד   רמת ההטרוגניות בינונית ב
 1 2ג 1ב 1א   רמת ההטרוגניות נמוכה ג
 דגם למידה  מהי  לדעתך רמת המיומנות שלך בניהול למידה מרחוק? 
    1   בינונית, ולכן אני מעדיף/ה שמרבית הלמידה תהיה בין כותלי בית הספר. א
   1 2ד   בינונית, ולכן מרבית הלמידה המקוונת מתוכננת להתבצע  באופן עצמאי ע"י הלומדים. ב
  3 3 5   גבוהה, ולכן רוב הלמידה תהיה באמצעים מקוונים ג
   4 5   גבוהה, ולכן רוב הלמידה תהיה מרחוק ד
 דגם למידה  האם את/ה נוהג/ת ללמוד באופן עצמאי  כיצד לעשות שימוש בכלים דיגיטליים חדשים? 
  3 4 5   כן, אני אוהבת להתמודד עם אתגרים חדשים כל הזמן. א
   1 2   כן, אני לומדת דברים חדשים בעיקר בהשתלמויות. ב
    1   אני אוהב/ת ללמוד נושאים חדשים, אך לא תמיד יש לי זמן. ג
    1   אני אוהב/ת לעשות שימוש רק בכלים דיגיטליים שאינם מסובכים. ד
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