מחוון להערכת
מפגש א-סינכרוני

מחוון להערכת מפגש א-סינכרוני
מאפיין של
למידה מרחוק

רמת ביצוע נמוכה

רמת ביצוע בינונית

רמת ביצוע גבוהה

ציון הערכה
באחוזים

פתיחת
המפגש

• מטלות המפגש מוצגות במרחב הלימודי

• מטרת המפגש מוצגת במרחב הלימודי
• מטלות המפגש מוצגות במרחב הלימודי
• המנחה מציג דרכי התקשרות איתו

• מטרת המפגש מוצגת במרחב הלימודי
• מטלות המפגש מוצגות במרחב הלימודי
• המנחה מציג דרכי התקשרות איתו
• המנחה מציג את נושא היחידה בדרך
מעניינת (שאלה לחשיבה,סרטון,שיר)...

15%

• התכנים אינם מחולקים לפרקים או
תתי פרקים
• מוצגים טקסטים ארוכים בכתב קטן

• התכנים מחולקים לפרקים
• מוצגים טקסטים קצרים ללא קישור
לאתר או למאמר

• התכנים מחולקים לפרקים ותתי פרקים
• יש כותרת לכל פרק /תת פרק
• מוצגים טקסטים קצרים עם קישורים

15%

ארגון התכנים

מטלות

•
•
•
•
•

מטלות המפגש אינן מותאמות למטרת
המפגש
מטלות המפגש אינן מותאמות למסגרת
זמן המפגש
אין הסבר לאופן הגשת המטלות
לא מצורפים מקורות מידע וחומרי עזר
לביצוע המטלות
לא ניתנת אפשרות בחירה בין מטלות

* מבוסס על חומרים מאת שרית כהן ממשרד החינוך ורותי סלומון ממכון מופ"ת

•
•
•
•
•
•

מטלות המפגש מותאמות למטרת המפגש
מטלות המפגש אינן מותאמות למסגרת
זמן המפגש
ניתן הסבר ברור לאופן ביצוע המטלות
אך לא לדרך הגשתן
מצורפים מקורות מידע וחומרי עזר
לביצוע המטלות
לא ניתנת אפשרות בחירה בין מטלות
ניתן ליישם את הנלמד באופן חלקי

•
•
•
•
•
•

מטלות המפגש מותאמות למטרת המפגש
מטלות המפגש מותאמות למסגרת הזמן
ניתן הסבר ברור לאופן ביצוע המטלות
ולדרך הגשתן
מצורפים מקורות מידע וחומרי עזר
לביצוע המטלות
ניתנת אפשרות בחירה בין מטלות
ניתן ליישם את כל מה שנלמד במפגש

30%

1

מחוון להערכת מפגש סינכרוני
רמת ביצוע בינונית

רמת ביצוע גבוהה

ציון הערכה
באחוזים

מאפיין של
למידה מרחוק

רמת ביצוע נמוכה

עיצוב יחידת
לימוד בסביבה
דיגיטלית

• ליחידת ההוראה אין שפה עיצובית
אחידה וברורה
• יחידת ההוראה עמוסה בתכנים

• ליחידת ההוראה שפה עיצובית אחידה
וברורה
• יש שימוש בייצוגים כגון :תמונות ,אייקונים,
איורים קומיקס ,אינפוגרפיקה...
• יחידת ההוראה עמוסה בתכנים

• ליחידת ההוראה שפה עיצובית אחידה
וברורה
• יש שימוש בייצוגים כגון :תמונות ,אייקונים,
איורים קומיקס ,אינפוגרפיקה...
• יחידת ההוראה אינה עמוסה בתכנים

15%

שימוש במדיה

• אין שימוש במדיה

• ביחידת ההוראה משולבים דימויים עם מסר
• אין שילוב של מדיה דיגיטלית להמחשה
וליצירת עניין
• אין התייחסות לזכויות יוצרים במידת הצורך

• ביחידת ההוראה משולבים דימויים עם מסר
• יש שילוב של מדיה דיגיטלית להמחשה
וליצירת עניין
• יש התייחסות לזכויות יוצרים במידת הצורך

25%

הערות הצופה במפגש

מקורות:
*כהן שרית ,עקורונות בבניית מפגש א-סינכרוני ,משרד החינוך.
*כהן שרית וסלומון רותי ,המדריך המקוצר למורה הדיגיטלי ,משרד החינוך.
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