
איך ללמוד באופן מקוון?
טיפים לסטודנט/ית

מדור קידום הסטודנט
דיקנט הסטודנטים

1. בחרו סביבת למידה מתאימה
סביבת הלמידה משפיעה על רמת הקשב והזכירה של 

החומר.

למדו באזור ספציפי והשאירו את שאר חללי הבית 
לפעילות פנאי. 

צמצמו הפרעות ככל האפשר: מצב "השתק" של כל 
המסכים והכנה מראש של כל העזרים הנדרשים ורק 

אותם בתחילת הלמידה )יש לקחת בחשבון שהרצאה 
מקוונת דורשת הכנה של כמה דקות לפני השיעור(. 

2. שמירה על שגרת יום
שמירה על שגרה מסייעת ללמידה, עמידה במטרות 

ותחושת הצלחה.

חשוב להחליט מתי יתחיל היום ומתי יסתיים היום, 
ארוחות בשעה קבועה ובניית לו"ז ללמידה. 

מומלץ להתחיל את הבוקר בכתיבת משימות. זאת 
הדרך הטובה ביותר לעקוב אחר המשימות, לרכז אותן 
ולהכיל את כל הבלגן שיש לנו בראש )ניתן להשתמש 

באפליקציית keep ליצירת משימות(. 

צאו מהפיג'מה זה עוזר להיכנס לאווירת למידה. 

3. הקדישו זמן לתכנון הזמן
הסופר מייקל לואיס, אמר פעם: "אנשים מבזבזים 

שנים ארוכות כי הם לא מוכנים לבזבז דקות או 
שעות". הסוד להצלחה הוא קביעת מטרות ריאליות 

מדויקות ומוגדרות בזמן.

הגדירו שעות קבועות לאורך היום בהן תשקיעו 
בלמידה. שימו תזכורות, שעון מעורר, כל דבר שיכול 

לעזור לכם לעמוד בתוכנית )ניתן להיעזר באפליקציית 
forest לשמירה על ריכוז). פרגנו לעצמכם על עמידה 

ביעדים. 

חשוב להשתתף בכל ההרצאות המקוונות ולצפות 
בשיעורים המוקלטים ולא לדחות את הקץ!

4. למדו עם חברים/ות
יש סטודנטים/ות שמתקשים ללמוד לבד או להניע 

את עצמם ללמידה. מומלץ לקבוע עם חברים למידה 
משותפת בפגישה פיזית )אם אתם לא בבידוד...(

או דיגיטלית: סקייפ, זום, ווטסאפ..

5. היו אקטיביים
למידה פעילה תורמת לתחושת רעננות ולעיבוד טוב 

יותר של החומר.

לפני השיעור - מעבר על החומר )מצגות, תרגילים, 
חומר משנים קודמות(.

במהלך השיעור - שאילת שאלות בזמן, עצירת הסרטון 
וכתיבת נקודות.

6. אל תשכחו זמן לעצמכם
סמנו כבר עכשיו במשימות היומיות "זמן לעצמי". 

זמן שבו אתם מתרגלים תחביב אהוב, יוצאים להליכה 
בטבע, פעילות גופנית, מיינדפולנס או פשוט מנסים 

דברים חדשים שלא יצא לכם לנסות. אולי הדבר נראה 
פרדוקסלי, אך "בזבוז" הזמן הזה יאפשר לכם לחזור 

למטלות שלכם במרץ ולהפחית לחץ ומתח )ניתן 
 .)my medi להשתמש באפליקצייה לתרגול מדיטציות

לאור המצב המכללה החליטה על העברת תכנית הלימודים במתכונת מקוונת. 
למידה מרחוק מהווה אתגר לא פשוט. בבית או בכל מקום אחר יש גירויים 
רבים והסחות דעת אבל בכל זאת יש תואר לסיים! אז איך ללמוד מהבית? 

אספנו לכם/ן 6 טיפים:

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה, יעקב שרייבום 26, רמת בית הכרם, ירושלים


