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 רחוק'-'לומדים קרוב - שאלות ותשובות 

 

 תשובה שאלה

תלוי. יש יחידות שניתן ללמד בשיעור אחד)צפיה+מטלה( למשל  כמה זמן כל יחידה?

 מושגי יסוד. -שיעור ראשוןבהסתברות

שיעורים למשל חקירת פונקציית  2-3יש יחידות שמחייבות לפחות 

 מתקדמת.שורש בסיסית או 

כמה יחידות בכל נושא 

 )לקשר לסיליבוס(

. ניתן לעבור על 10יחידות. בהסתברות  9בפונקציות שורש סה"כ 

 כאןסילבוס התוכנית 

איך מתחילים, איך 

 בונים כיתה?

אד/מטא וקבלת יוזר -השתתפות בהדרכה מטעם טיילור .1

אנא פני  -)במידה ואינך בטוחה איזו הדרכה עלייך לעבור 

 למדריכה המלווה אותך(

ובניית לו"ז לכיתה. כל מורה  תכני השיעורים באתרמעבר על  .2

אשון של אותו נושא. בתוכנית צריך להתחיל מהשיעור הר

לבחירתך האם וכיצד  -בכל שיעור מצורפים תכני הקנייה 

 להשתמש בהם.

  -בנוגע לתרגול  .3

אד -* בהנחה ועלייך להתחיל ללמד עם מערכת טיילור

 -)ללימודי הסתברות ופונקציות שורש( 

 להסבר על שיוך שיעור לתלמידיםלחץ כאן 

* בהנחה ועלייך ולהתחיל ללמד עם מערכת מטא )ללימודי 

להסבר על שיוך יחידה  לחץ כאן-פונקציות שורש( 

 לתלמידים

 ידת הצורךבאתר מופיעים גם תכני העשרה נוספים במ .4

הנתונים אודות התקדמות התלמידים יגיעו אליכם ישירות  .4

  במערכת איתה בחרתם ללמד.

  פורום האתרמוזמנים בחום להעלות ל -רעיונות נוספים  .4

איך משייכים משימה 

 ?5באתגר 

כפתור של התחבר או שייך נכנסים לקישור של השאלון. ואז יש 

משימה. צריך להיכנס דרך הזדהות של משרד החינוך. ואז לומר 

. הם מתחברים דרך 5לתלמידים שמחכה להם משימה באתגר 

משרד החינוך. לוחצים על משימות שלי. ואז הם רואים את 

 המשימה.

בתור מורה כשאת נכנסת למשימות שלי את יכולה לראות את 

 .הציונים של התלמידים

האם השתתפות 

בקהילה נחשבת 

 כהשתלמות?

 מי שירצה יוכל לקבל גמול

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tVnTpX1jlPz4hm2qtx6V5Iwq1HEH0qLr/view?usp=sharing
https://www.mathonline-il.org/classes
https://www.tailor-ed.com/remote-learning-israel
https://www.mymeta.co.il/teacher/help_teacher#unit_linking
https://www.mathonline-il.org/forum
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האם חייבים להשתתף 

 בקהילה?

כן, השתתפות במפגשי הקהילה השבועיים וכן מענה על שאלוני 

 הערכה הם תנאי סף להשתתפות בתוכנית.

האם חייבים ללמד את 

 שני הנושאים?

 לא

האם יש תכנים 

 בערבית?

מתורגם הכל לערבית. טיילור אד כרגע רק השאלות מטא  -כן

האישיות בשאלון היציאה. )עובדים על תרגום כל החומרים 

 לערבית(

האם השימוש 

-באפליקציית טיילור

אד מוגבלת בזמן עד 

 החזרה ללימודים?

השימוש בפלטפורמת טיילור אד ימשיך להיות פתוח לכלל המורים 

עד לסיום שנת הלימודים הנוכחית. מורים וצוותים  תוכניתב

אד גם בשנה הבאה מוזמנים -המעוניינים להמשיך לעבוד עם טיילור

 לפנות אלינו לפרטים נוספים: 

3724082-052 -, יובל 8389567-052 -שני   

האם השימוש 

באפליקציית מטא 

מוגבלת בזמן עד 

 החזרה ללימודים?

השימוש בפלטפורמת מטא ימשיך להיות פתוח לכלל המורים 

עד לסיום שנת הלימודים הנוכחית. מורים וצוותים  תוכניתב

גם בשנה הבאה מוזמנים  מטאהמעוניינים להמשיך לעבוד עם 

 לפנות אלינו לפרטים נוספים: 

 58-661-75040 -, רודריגו  052-351-3510  -אפרת 

 

 


