
למידהלמלווה ממורה 
יפו-אביב-מנהלת מרכז פסגה תל-חסי רן 

להיות
"בלנדד/"מורה משלב



?מה אם

מה טיב הקשר 
שייווצר ביניכם  
?  לבין התלמידים

בינם לבין 
?עצמם

אילו אפשרויות  
זה היה פותח  

?בפניכם

איך זה ישפיע על 
גרף הלמידה של 

?תלמידיכם

תלמידים מחכים לכם  12לכיתה מחר ותמצאו רק תגיעו 
"...(קפסולה"לא בגלל הוזה )





זה אפשרי
ותוכלו כבר מחר להציע  

מרחב אימון חדש בקבוצות  
ן.שלכםלתלמידים 



סיום
עקרונות וטיפים לקידום  , דגמים

תרבות למידה משולבת בכיתה  

"בלנדדעל בלנדד"

פתיחה
על למידה משולבת  
בכלל ומודל הסבב בפרט

בתכנון משימות  ' שלב אצפייה בשיעור סבב
במודל הסבב 

מרחב  
מנחה

מרחב  
אישי

מרחב  
שיתופי



?מהי למידה משולבת
גישה פדגוגית המשלבת בצורה מחושבת ומכוונת בין

טכנולוגי אנושי

, הוראה פנים אל פנים
במרחב שמחוץ לבית

הוראה בתיווך מחשב  
או במרחב מקוון

+



למידה משולבת מכילה אלמנטים  
המגבירים את עצמאותו של הלומד

שיטות למידה קצב למידהזמן מקום



מקובל להתייחס לארבעה מודלים  
שונים בהקשר הלמידה המשולבת

גמיש מועשר במרחב 
הוירטואלי

רוטציה משולב בבחירה  
עצמית



ללמידה משולבת איכותית יש סיכוי טוב לשנות  
את הלמידה המסורתית השלטת

בתכנון הלמידהסדירויותשינוי כי היא מבוססת על  
!תהליך הלמידהועל המלמדעל , משפיעה על הלומדכי היא 



היום נדגים ונתנסה 
–במודל אחד 
מודל הסבב

מרחב  
מנחה

מרחב  
אישי

מרחב  
שיתופי



תחנה אישית בסבב שלנו
?  אלו שאלות תבקשו לשאול את המורה

ט'כתבו במהלך או לאחר הסרטון בצ



מה היו שיקולי הדעת  
של המורה בבחירת  

המשימות לתלמידים  
?  שלו בכל תחנה



אופי הקבוצהמרחב מורה

אופי המרחב

תוכן מותאם

טיפים למורה

הטרוגנית לפי מטרה/ הומוגנית 

מזמין לשיח עם מנחה

תיווך, השוואה, העשרה, תגבור

משוב נדרש, לא הקנייה חדשה





מרחב לומד  
אישי

אופי הקבוצה

אופי המרחב

תוכן מותאם

טיפים למורה

שיכולים , תלמידים בקבוצה
לעבוד זה לצד זה

למידה  , מכשירי קצה, עמדות אישיות
אוזניות/ מקום שקט, ברשת

תרגול בדרך חדשה / משימה מאתגרת
אך כזו שתאפשר עצמאות מלאה

בסיום/ משוב מובנה 



מסר גלוי וסמוי ברשתות החברתיות  
(אזרחות דיגיטלית)



מרחב לומד  
שיתופי

אופי הקבוצה

אופי המרחב

תוכן מותאם

טיפים למורה

קבוצה קבועה לאורך מספר שיעורים
טיפוח מובילים קבוצתיים

מכיל מספר קבוצות עם מרחק סביר  
במרחבים שונים/ ביניהן

, הבעת עמדה, דיון עצמאי בקבוצות
תוצר בהמשכים, אקטואליה, דילמות

"שריר השליטה"להרפות את 
הדרגתיתצוותיתלתת פיגומים ללמידה 





תחנה שיתופית בסבב שלנו

?כיצד נתאים תוכן לתחנה במודל הסבב

:  חשבו יחד וכתבו, בחרו נושא שאתם מבקשים ללמד
?  י מורה"איזה תוכן מחייב תיווך והבנייה ע•
?עם איזה תוכן יוכלו להתמודד לבד•
?דילמה ידונו התלמידים/ עם איזו שאלה•



איך ניגשים  אז 
?  בלנדדלהכין מרחב 

?לעשותעלינו מה 



?  אבולוציוני(ר)תהליך
לעיצוב תרבות למידה משולבת









עקרונות מנחים  8
בלנדדליצירת תרבות כיתה 

ללמידה מרחוק ומקרוב
By Romain Bertrand May 15, 201

כרטיס יציאהסטאר-רוקשפה משלבתתאום ציפיות

חיזוק דרכי משוב אישי
התאמה למגוון תמיכהלמידה

לומדים

https://www.edsurge.com/writers/romain-bertrand


DEBRA): הבלוג של)? איך להתחיל: מבט מורה on JULY 13, 2018

,  תתחיל עם שעור אחד או שניים ביחידת לימוד•
שמתאימים יותר לתוספת של תוכן און ליין

וודא שעשית תאום ציפיות בהיר ומדויק  •
(מעט תחנות)תתחיל בלמידה במודל הסבב •
"כרטיס יציאה"תן •
!תהנה מהתהליך•



מיישם את מודל הסבביאל'אגספר -בית



יתרונות אל מול אתגרים            : הצעת הערך

אתגרים
עומס  ייווצר אחרת -עבודת צוות 

עבודה
פיזי מתאים  בבית מרחב מציאת 
הספר 

ייתרונות
כל הזמן בתנועה  -דינמיות •
למידה והוראה מגוונת  •
היכרות  -הזדמנות לערבוב הכיתה •

עם תלמידים נוספים
התנהלות  -הכנה טובה לחיים •

במרחבים שונים



בואו לשלב ולהיות  
...בלנדדמורי 

בלנדדלהיות מורה -קורס•
:  בחירה בין מסלולי הכשרה משלבים•

אישילפלייליסט-ממונחה 
בית ספרי/ קבוצתי/ יעץ וליווי אישי•





לא יהיו 21-הבורים של המאה ה
, אלו שלא יודעים קרוא וכתוב אלא

, Learnאלו שלא ידעו ללמוד 
Unlearnלשכוח את מה שלמדו 

Relearnוללמוד מחדש 
טופלראלווין


