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הצעה לשיח חינוכי בעקבות ממצאי השאלון השבועי
המטרה: הבנת יכולת ההשפעה שלי על הנעשה בכתה, חיזוק האחריות והשותפות ההדדית.

ההצעה מותאמת למפגש מקוון, ניתן להתאים למפגש פיזי.

הכנות:
https://he.padlet.com/dashboard המורה – לוח פדלט לפי נושאי השאלות. ניתן להירשם באתר

התלמידים יתבקשו להביא דפי ממו

מהלך המפגש-
שלב ראשון – פתיחה בשיח

המורה יפתח בשאלה - כמה השפעה יש לך על מה שקורה בכתה? בין 1-10
התלמידים יכתבו את התשובות על גבי דף ממו-וירימו את הפתק או שיענו בצ'אט

המורה יבקש מהתלמידים לשתף בכתב (בצ'אט, בלוח שיתופי, בוואטסאפ )/בעל פה
אפשר להוסיף דוגמאלמשהו שאני משפיע/יכול להשפיע בכתה.

המורה ינהל שיח על מידת ההשפעה של הפרט על הכתה ועל החשיבות לתרום לכתה, המורה יציג את השאלונים כהזדמנות ללקיחת אחריות על הנעשה בכתה, כמו גם 
שותפות להתפתחות של הכתה.

שלב שני – עבודה כיתתית מבוססת נתונים
המורה יציג את הממצאים של השאלון , יבקש מהתלמידים להתבונן במשך 2-3 דק',

המורה יבקש לשתף בממצא בע"פ/בכתב: משהו שהפתיע אותי/תסכל אותי, לשתף שאלה שעולה בעקבות הממצאים.
המורה יבקש מכל תלמיד לחשוב מה הוא מוכן לקחת על עצמו – לתרום ,להשפיע ולכתוב בפתק על גבי הפדלט , מתחת לנושא הרלוונטי.

שלב שלישי – סיכום
המורה יאסוף את הרעיונות ויעלה בשאלה - איזה נושא (מתוך תוצאות הממצאים)הכי חשוב לנו לקדם השבוע? / מה אתם הייתם רוצים שישאלו אותנו שוב בעוד 

כשבועיים? התלמידים יענו בלייק . הנושא שיקבל הכי הרבה תשובות-יהיה האתגר הכתתי שלנו לתקופה הקרובה!!!

https://he.padlet.com/dashboard
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הצעה לשיח חינוכי בעקבות ממצאי השאלון השבועי
המטרות:

1. ניתוח והבנה של המורה את הממצאים לאור שאלות השבוע.
2. עיבוד ושיתוף כיתתי בתוצאות השאלון.

3. שיח משותף סביב שאלה / בתוצאות שאלה משמעותית, במטרה לקבל החלטה משותפת לקידום הנעשה בכתה.

מהלך המפגש:
שלב ראשון - התבוננות בתוצאות השאלון השבועי ובחירה ומיקוד בשאלה משמעותית/ מזמנת חשיבה ושיח כיתתי.

המורה יציג את תוצאות השאלון הכתתי ויבקש מכל אחד לכתוב בטוש על גבי נייר את מספר השאלה שהתוצאה מפתיעה אותו ולהראות למצלמה...
המורה יתבונן ויתייחס - האם יש תשובה שחוזרת על עצמה באופן בולט, פיזור תשובות, וכו..

המורה יציג שוב את שקף התוצאות ויבקש לכתוב ולהציג למצלמה את מספר השאלה שהתוצאה מזמינה ברור כיתתי...
המורה יתבונן בתשובות התלמידים ויתייחס למה שעלה מתחושות התלמידים , יזמין את התלמידים להתייחס ויבקש להתמקד הפעם בשאלה מסוימת..

המורה יציג את השאלה שבה נתמקד במפגש הכיתתי.
שלב שני - שאלון  אישי - למילוי ע"י התלמיד – מרגיש, מבקש, לוקח על עצמי (דוגמא בהמשך)

המורה ישלח את השאלון לתלמידים ויבקש למלא באופן אישי את השאלון (ניתן לבקש לשלוח למורה, לשיקולך)

שלב שלישי – שיתוף
אפשרות 1- המורה יחלק את התלמידים לחדרים (3-5 תלמידים בחדר) ויבקש לשתף ברעיונות/בהצעות שהעלו בעבודה האישית ולבחור יחד 3 רעיונות שמציעים לכתה 

התלמידים יחזרו למליאה ונציג מכל חדר יכתוב בצ'אט את הרעיונות שהעלו בקבוצה...
אפשרות 2- כל תלמיד יתבקש לכתוב רעיון אחד מתוך העבודה האישית, שהוא מבקש/מציע לכתה לקבל על עצמה...

המורה יאפשר למספר תלמידים להתייחס/להגיב לרעיונות .
המורה יסכם את המפגש- הצרכים/הבקשות שהעלו, רעיונות בולטים/חוזרים ויאמר שירכז את הדברים ויחד יבחרו- מה ככיתה אנחנו לוקחים על עצמינו..

שלב רביעי – סיכום
 המורה יאסוף את הרעיונות –ניתן לעשות הצבעה (כל תלמיד יבחר 3 רעיונות שלדעתו הכי משמעותיים) או באם יש רעיונות שחזרו באופן בולט במיוחד- המורה ישתף את התלמידים ויציע את 

הרעיונות המועדפים.
המורה ישאל – מה יעזור לנו ליישם את הרעיונות ויחד יגדירו לעצמם תקופה שככתה אנחנו מקבלים על עצמינו למענינו , כולנו.

השאלה /התוצאה הנבחרת-__________________________
מה אני מרגיש לגביה? (ניתן גם להביע באמצעות אימוג')

נסי/ה להסביר מה גורם להרגשה הזו? או לתת דוגמאות שגורמות לך להרגיש כך-
3 רעיונות יכולים לעזור לך/את/ה מבקש/ת- (מהמורה/ מחברים/מההורים )

דבר אחד שאת/ה לוקח/ת על עצמך- (משהו מאוד מעשי)
התלמידים יתבקשו להביא דפים לבנים וטוש
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הצעה לשיח חינוכי בעקבות ממצאי השאלון השבועי
המטרה: טיוב והתאמת הלמידה מרחוק לתלמידי הכתה שותפות באחריות ללמידה מרחוק. 

יצירת כללים כיתתים ללמידה מרחוק.

הכנות: לשתף שקופית עם הכותרת- "בשביל להצליח ללמוד בזום באופן הכי מיטבי חשוב..."
מומלץ לקיים מפגש זה בקבוצות קטנות יותר, באם ניתן לחלק את הכתה.

מהלך המפגש-
שלב ראשון- המורה יבקש מכל תלמיד לשנות ולכתוב במקום השם שלו- מהו האתגר הגדול שלו בלמידה בזום?

המורה יבקש מכל התלמידים להתבונן בכתוב ולהתייחס לדברי החברים, לדוגמא:
מי מוצא חבר עם אתגר דומה/ כמה חברים עם אתגר דומה•
מי מתחבר לאתגר של חבר/ למי יש רעיון להציע לחבר בהתייחס לאתגר שכתב•

שלב שני- המורה יציג את תוצאות השאלונים השבועיים ויחד יתייחסו לנקודות שעולות מתוכו (המורה יאפשר לשני תלמידים להתייחס בכל שאלה) – מה יכול 
לעזור לנו ללמוד בזום? מה מקשה עלינו? מה מכניס אותנו ללמידה? ממה צריך להימנע? וכו'.

שלב שלישי- כל אחד יתבקש לכתוב מספר בצ'אט בין 5-12.
המורה יציג את השקופית- "בשביל להצליח ללמוד בזום באופן הכי מיטבי חשוב..." וכל תלמיד יצטרך לענות תשובה על פי מספר המילים שכתב בצ'אט•

שלב רביעי- המורה ביחד עם התלמידים יתבוננו בהצעות ויראו הצעות שחוזרות על עצמן או בולטות ויגדירו בעזרתן 5 כללים כיתתים ו5 המלצות.
המורה תשלח את הכללים הכיתתים וההמלצות לתלמידים וכל מי שרוצה להעיר/לשנות/להוסיף- יוכל להעיר ולהציע ביום הקרוב.

לאחר מכן המורה תפרסם את הכללים וההמלצות לתלמידים ולמורים המלמדים בכתה.
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הצעה לשיח חינוכי בעקבות ממצאי השאלון השבועי
המטרה- פיתוח מודעות לחשיבות ניהול סדר היום שלי

ההצעה מותאמת למפגש מקוון, ניתן להתאים למפגש פיזי.
הכנות:

1. לוח יומי- הכולל פירוט השעות בין השעות 8:00-24:00
2. גלגל השבוע שלי – רצוי/מצוי

מהלך המפגש-
שלב 1- המורה יבקש לכבות את המצלמות ולשנות את השם ל- מה הדבר שאני עושה הכי הרבה במשך היום? /מה אני הכי אוהב לעשות בזמני החופשי?

התלמידים יתבקשו לזהות לפי השמות החדשים- מי התלמיד שמסתתר מאחורי השם? (אם יש כמה שכתבו את אותו הדבר- צריך לגלות את כולם... מי שגילו 
אותו- יפתח את המצלמה.

שלב 2- המורה ישלח לתלמידים את הלוח היומי, ויבקש מכל אחד לכתוב- מה עשה אתמול מהזמן שקם ועד שהלך לישון.

המורה יזמין להתייחס- מה עשיתם במשך הכי הרבה זמן? / מה לא הספקתם לעשות? / מה "גיליתם על עצמכם"?

שלב 3 –  (רשות )- המורה יחלק דף עם העיגולים- רצוי- מצוי:  ויבקש מכל תלמיד לכתוב רשימה -מה הוא עושה במהלך השבוע .

המורה יבקש לחלק את העיגול ה"מצוי" לחלקים- לפי מספר ה"דברים"  (עד 10) שעשה במהלך השבוע באופן יחסי לזמן שהקדיש לכל פעולה שעשה. לאחר 
מכן המורה יבקש מכל תלמיד לחשוב- כיצד היה רוצה  "לראות" את השבוע שלו?- מה היה רוצה לעשות ולא עושה? מה רוצה לעשות יותר? פחות? וכו'.

המורה יבקש מכל אחד  לחלק את העיגול ה"רצוי" למספר הדברים שהיה רוצה לעשות במהלך השבוע באופן יחסי לזמן שהיה רוצה להקדיש לכל פעולה. 
שלב 4- המורה יבקש מהתלמידים- לבחון את ההבדלים, מה יעזור להם לנהל סדר יום "רצוי"? מה יעזור להם להצליח יותר/להשיג את מה שרוצים...

שלב 5- כל תלמיד יבחר דבר אחד שהוא לוקח על עצמו כדי לקחת אחריות על הזמן שלו.
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הצעה לשיח חינוכי בעקבות ממצאי השאלון השבועי
המטרה: פיתוח מודעות – מה יכול לעזור לי להצליח?

מהלך המפגש-
שלב ראשון – 

המורה תבקש/יבקש מכל התלמידים לכבות מצלמות , כל מי שעונה לשאלה שהמורה תשאל/ישאל- מתבקש לפתוח מצלמה.
שאלות לדוגמא-

כל מי שקרוי על שם מישהו•
כל מי שמעדיף ללמוד מהבית•
כל מי שמאוד עוזר לו ללמוד עם חבר/ה•
כל מי שמעדיף מבחן רגיל על פני הערכה אחרת•
כל מי שמרגיש שהוא יכול ללמוד כבר לבד , בלי מורה•

שלב שני –
המורה תשלח/ישלח משימת למידה אתגרית במיוחד (שלא בהכרח קשורה לחומר הלימודים) ותבקש/יבקש מהתלמידים לבצע אותה.

לדוגמא – לתרגם טקסט מסינית ולענות על שאלות..
כעבור חמש דק'- המורה תבקש/יבקש מהתלמידים (שלא הצליחו להתחיל את המשימה) לחשוב- מה/ מי יכול לעזור להם? ולהשיג את העזרה

כעבור חמש דק'- המורה תבדוק/יבדוק מי לא השיג עזרה וינסה לחשוב עם קבוצת התלמידים שנשארה- מה ניתן לעשות?
שלב שלישי –

המורה תבקש/יבקש מהתלמידים לחשוב ולכתוב בצא'ט- מה הרגישו כשניתנה המשימה המאתגרת הזו? ומה הדבר הראשון שעשו?
המורה תסכם/יסכם ותתן/ייתן לגיטימציה לתחושות השונות העולות ממשימה מאתגרת ותציף/יציף אפשרויות להתמודד איתה (מתוך הרעיונות שהעלו).

 שלב רביעי - 
המורה תבקש/יבקש מהתלמידים לחשוב מי/מה האפשרויות העומדות להם – כשנתקלים במשימה קשה? ויצרו רשימת רעיונות.

 שלב חמישי - 
כל תלמיד יתבקש לרשום לעצמו- אלו רעיונות יכולים לעזור לו להצליח (כמו כן ניתן לחשוב על פתרונות כיתתים של עזרה ואחריות הדדית- כמו תלמיד תומך בחבר, החלפת 

"עזרה"-אחד עוזר במתמטיקה והשני עוזר באנגלית בחזרה וכו', למנות "מומחי תחום" מהתלמידים לעזור במקצועות השונים וכו'). 
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הצעה לשיח חינוכי בעקבות ממצאי השאלון השבועי
המטרה: פיתוח מודעות אישית ושיח כתתי- גורמים ללמידה מיטבית/ משמעותית.

הכנות: מנטימטר- ענן מילים לבחירתך, לוח פאדלט עם הכותרות "עניין וסקרנות", "תסכול", "לומד ברצינות", "נוגע אליי", "מהנה".

מהלך המפגש-
שלב 1: תחושות :

המורה יבקש מהתלמידים להסתכל במערכת הלימודים שלהם או לרפרף בחומרי הלמידה של השבוע ולרשום 1-3 תחושות שעולות להם.
המורה והתלמידים יתבוננו בענן המילים או בצ'אט ויראו יחד את התחושות המרכזיות העולות. המורה יזמין שיח ראשוני- מה גורם לתחושות האלה? האם זה שונה מלמידה רגילה?

המורה יזמין לעבור מתחושות ללקיחת אחריות.

שלב 2: המורה ישלח את הקישור לפאדלט ויבקש מהתלמידים לנסות להיזכר בשיעורים ספציפיים:
שיעור שהיה מעניין ומסקרן- איזה שיעור זה היה ומה גרם לכך שהיה מעניין ומסקרן?

שיעור מסתכל- איזה שיעור זה היה ומה גרם לכך שהיה מתסכל?
שיעור שבו התלמיד למד בצורה רצינית- איזה שיעור זה היה ומה גרם לכך?

שיעור שנגע בתלמיד באופן אישי- איזה שיעור זה היה ומה גרם לכך?
שיעור שהתלמיד נהנה בו מאוד- איזה שיעור זה היה ומה גרם לכך?

שלב 3: לקיחת אחריות :
המורה יבקש מכל תלמיד לכתוב מכתב/ מצגת שיתופית שמבהירה לכלל הצוות מה הם מבקשים/ למה הם זקוקים כדי להינות וללמוד באופן מיטבי ומשמעותי.

המורה יחלק את התלמידים לחדרים (כ3-5 תלמידים בחדר) והתלמידים יתבוננו בפאדלט וינסחו את הגורמים המרכזיים להנאה, לעניין, לתסכול, ללמידה מיטבית וינסחו מכתב/ יעצבו שקופית במצגת 
שיתופית המארגנת את הגורמים השונים.

שלב 4: איסוף ועבודת המשך
המורה יאסוף/ ירכז את הדברים וישלח למורי הכיתה.

המורה יבקש מהמורים המקצועיים להתייחס לדברים בתכנון הלמידה ובשיח עם הכיתה.
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הצעה לשיח חינוכי בעקבות ממצאי השאלון השבועי
המטרה: פתיחת אפשרויות למעורבות ועשיה גם במציאות קורונה

הכנות: שקופית-"מתי בפעם האחרונה- עשית משהו טוב בשביל מישהו אחר"? האם רלוונטי במציאות של קורונה?, לוח פאדלט -

אפשרות.

מהלך המפגש-

שלב 1: המורה יציג את השקופית ויבקש מהתלמידים לענות תשובות בצ'אט - המורה יזמין דיון כיתתי - האם אפשר בימים אלו לעשות טוב? האם יש תקופות שעשיית טוב- לא רלוונטית? רלוונטית יותר? 
מה נקרא "עשיית טוב"?

שלב 2: המורה יבקש מהתלמידים לכתוב בפאדלט- הזדמנויות / צרכים לעשות טוב דווקא בימים אלו.

שלב 3: המורה יבקש מהתלמידים להתחלק לקבוצות ולחפש סרטונים/כתבות שמתארים מעשים טובים מרגשים, ולבחור את שלוש הדקות המשמעותיות בסרטון - התלמידים ישתפו בכתבות ובסרטונים.

שלב 4: המורה יזמין את הכתה/קבוצות לבחור לעשות טוב – בכל תחום שחשוב להם. התלמידים יצרו "לוח כתתי" של חסד עם התאריכים ותכנון מעשי החסד. 
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הצעה לשיח חינוכי בעקבות ממצאי השאלון השבועי
המטרה: הכרות, מודעות וערך ללמידת מיומנויות ללמידה ולחיים...

  
הכנות: 

לוח משחק וורד וול - למידה עצמית או למידה עם חברים?, עמידה מול קהל או עבודת חקר?, הכנת מצגת או 
כתיבת מאמר?  עבודת חקר או עבודה מבוססת פרויקטים? מסע למידה או מטלה לימודית? ניהול זמן או 

זרימה? הכנת סרטון או הכנת כתבה? משימה אישית או עבודה צוותית?  למידה בסביבה טכנולוגית או למידה 
פיזית? חקירה אישית או ביצוע רצף פעולות? מבחן או תלקיט עבודות? למידה יצירתית או למידה פרונטלית? 

הקניה ע"י מורה או למידה בחברותות?

קישור למשחק-
https://wordwall.net/resource/4499883 

מהלך המפגש-
שלב 1- המורה יציג את לוח המשחק ויבקש מתלמיד לבחור מספר אקראי, לענות מהי העדפתו ולהסביר 

למה? 
המורה ישאל שאלות מבהירות כגון- באיזה שעור למדת כך? יתרונות/חסרונות וכו'. 

המורה ישאל מי עוד מהתלמידים מעדיף כך? התלמידים יבקשו לסמן. 
התלמיד שענה יבחר מבין התלמידים מי יבחר את המספר הבא. כך ממשיכים עד לסיום 

התלמידים/הקלפים.
שלב 2- המורה יציג רשימה של דרכי למידה – עם הערך הייחודי והמאפיינים.

שלב 3- המורה יתן משימת למידה עם אפשרויות לבחירה של דרכי למידה שונות.

https://wordwall.net/resource/4499883

