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 מותאם ללמידה מרחוק  – )בית חינוך( הצעה להכנת התלמידים לקראת שאלון קח"ל 

 

 -המטרה 

 השאלונים למילוי   תלמידיםבקרב היבציה ואחריות  טויצירת מו ן בית חינוך הכרות עם שאלו  

 למחנכים מיועד  

 קלפי שאלות לקראת מילוי השאלון   -)שאלות מתוך שאלון הקח"ל( פעילות בקלפים בוורד וול  -הכנה

ת , כל  -,ג,...  האותיות א, ב-)הכותרת: בית הספר שלנו, מתחת   ת-בית הספר שלנו מא -לוח שיתופי 

 לת שורה( חי אות בת

 -המהלך

ת,   - בית הספר שלנו מא  -למלא בלוח השיתופי  דק' ,   5-במשך כ   בקש מהתלמידים המורה י  -פתיחה

 . מילים/המושגים שמתחברים לו לביה"ס לפי האותיותמה שיותר כל תלמיד יתבקש להוסיף כ

 ניתן לקיים פעילות זו כתחרות בין קבוצות  

ניתן לשאול שאלות להבהרה   - המורה יתבונן על המילים ויחד ינסו לארגן לפי אשכולות נושאים, כמו כן

 מושגים שנכתבו או שלא נכתבו.. ושיתוף לגבי 

   - 2שלב 

לייצר לנו  המורה ישתף ויזמין את התלמידים במפגש הזה להתבונן מעט על הנעשה ולחשוב יחד כדי  

 מציאות בית ספרית טובה/רצויה יותר. 

 - ורה יחלק את התלמידים לפי אשכולות הנושאים המ -1אפשרות 

 - )במסמך משותף(   בכל חדר התלמידים יתבקשו לרשום

 . הזה בביה"סם בתחוות שנעשנקודות משמעותיות   5

 נקודות לשיפור  3

 בקשות לעתיד  3

ו. בסיום כל הצגה, המורה יבקש להוסיף הערות  נקודות שהעל נציגי הקבוצות ישתפו ב -במליאה

 והצעות בצ'אט. 

 - 2אפשרות 

המורה ישתף בלוח המשחק ויבקש מתלמיד לבחור מספר ולענות על ההיגד שמסתתר מאחורי  

להסביר/לתת  במידה רבה מאוד(,   - 5 - במידה מועטה - 1)  אתה מסכים? באיזה מידה   -המספר

 דוגמא.. 

 שמעוניין להתייחס. המורה יאפשר לתלמיד נוסף  

 התלמיד שבחר את ההיגד יזמין תלמיד נוסף להמשיך ולבחור את ההיגד הבא. 

 המורה יסביר כי אלו דוגמאות לשאלות שניתנות בשאלון הקח"ל. 

https://wordwall.net/he/resource/9600507


 

 

   - 3שלב 

ויזמין את התלמידים לענות מתוך  ו  ומטרת  ו, את משמעות  המורה יציג לתלמידים את שאלון הקח"ל

 לכתה ולביה"ס. אחריות ושותפות  

 - נקודות חשובות להבהיר 

 דעתך חשובה ומשפיעה עלינו. -אמיתית  אכפתיות 

 יש לסמן תשובה המבטאת הרגשה כללית ולא ספציפית לגבי מקרה אחד או מורה מסוים. -אחריות  

 לפעמים מבלבל.  – חשוב לשים לב לניסוח השאלה -הבנה ובהירות 

 חשוב לשאול.  - כשלא מבינים שאלה

 ילוי השאלונים במהלך יום הלימודים. יש לתת זמן מ 

יש להסביר כי התשובות מתאספות למאגר נתונים, שנותן תמונת מצב בית ספרית ומתוכו    -שקיפות 

 אנו מקדמים ומשפרים את העבודה הבית ספרית. 

 נשתף בתוצאות הכיתתיות ויחד נקדם את הכתה וביה"ס למקומות טובים יותר. -שותפות 

 

 מתי? איך? כמה זמן? מה מותר? מה אסור?  -הפרטים המעשיים כדאי לעדכן את 

 בהצלחה! 


