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 להלן פירוט של עקרונות הפעולה ו-5 ההיבטים של המחוון לבניית שיעור מיטבי לפי שיטת למידה
 מקרב״ת (ראו כאן הסבר מפורט על השיטה).

 עקרונות פעולה

 יש למקד ולדייק את תוכן השיעור.●
 יש להקפיד על חלוקת זמן יעילה של הפעילות. המורה מכוון ומדריך את קהילות הלומדים●

 לאורך הפעילות.

 תכנון חלוקת הזמן

 חשוב לשים דגש כי שיעור של 20 דק' נפתח ב 5 דק' הסבר על אופי הפעילות.●
 מערך שיעור ב-20 דק׳ הוא חלק ממכלול -- מקבץ של שיעורים הבנויים באופן שיתופי על-ידי●

 קבוצה של חברי צוות.
 כמו כן, כאשר יש במערכת שתי רצופות כלומר 90 דק', הצוות של השכבה בונה יחד את●

 השיעורים על מנת שתהיה הלימה בין כל מרחבי הלמידה בהתאם למטרת השיעור.

  

 היבט 1: מיומנויות לימודיות

  מתוך תוכנית הלימודים של משרד החינוך, בוחרים תוכן (נושא השיעור) ומיומנות לימודית.●
 דוגמה לבחירה בידע ובמיומנות:●

  הידע: מספרים בתחום ה-100

 המיומנות: פתרון תרגילי חיבור וחיסור עם שבירת עשרת

  

 היבט 2: מענה לדיפרנציאליות

 בעת בחירת המתודה ויצירת הפעילות, יש לשים לב שהפעילות נותנת מענה●
 לדיפרנציאליות של הלומדים. לצורך כך יש להכיר את רמת התלמידים בכיתה --ראו את כלי

 הדיפרנציאליות).
 דוגמה לפעילות:●

 על קירות הכיתה תלויים דפים עם מספרים. הילדים מסתובבים בכיתה, מעתיקים
 למחברת מספרים, בונים מהם תרגיל ופותרים.

 הדיפרנציאליות באה לידי ביטוי בכך שכל ילד יכול לבחור את כמות הגורמים מהם התרגיל●
 בנוי, יכול לבחור עד תחום-30 או יותר. תלמיד יכול לבנות שני תרגילים או יותר.

 הכינו עזרים במידה ונדרש. (לדוגמה הנ״ל, הכנת פתקיות עם מספרים עד 100, לתלייה על●
 קירות הכיתה)
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 היבט 3: למידה פעילה

 התלמידים נעים בכיתה במהלך הפעילות, כך שהם יכולים לענות על המשימה בכל מנח.●
 הם לא חייבים לשבת על כסא מול שולחן.

 התלמידים יוצרים שיח ודיון סביב המשימה. לכל תלמיד יש אפשרות להביע את עצמו●
 בהתאם ליכולתו, הבנתו ורמתו (היבט זה מתחבר גם לדיפרנציאליות).

  

 היבט 4: מיומנויות חברתיות

 בבניית הפעילות יש לשאול את עצמנו:●

 האם בפעילות יש אינטראקציה בין הלומדים?

 האם יש מקום לשיתופי פעולה ועזרה הדדית?

 האם יש מקום לדיון בו אני לומד לדבר, להקשיב, לעמוד על שלי, לוותר....?

 שימו לב: ניתן לבנות את השיעור ״מקדימה״ או ״מאחורה,״ כלומר, אפשר לבחור מיומנות●
 חברתית שאני רוצה לפתח ולחק בקרב התלמידים והיא תנחה אותי בבניית הפעילות, או

 לחלופין, לבנות פעילות ולבדוק אלו מיומנויות חברתיות היא מפתחת.

  

 היבט 5: ריבוי אינטליגנציות

 כאשר מלמדים באמצעות מודל ההוראה של למידה מקרב"ת, אחד העקרונות הוא  מעבר בין מרחבי
 הלמידה.  ראו את הכלי מרחבי למידה והכלי הוראה מרווחת).

 לכל שיעור יש נושא אחד, ובכל מרחב למידה ישנה התייחסות לנושא מנקודת מבט שונה, כך
 התלמידים מקבלים מענה ללמוד באמצעות "הצד החזק" שלהם.

 לדוגמה:

 נושא השיעור חריזה. המיומנות: מציאת חרוזים / אבחנה בחרוזים.

 מרחב למידה 1  - למצוא זוגות מילים מתחרזות מתוך מילים המפוזרות במרחב
 (האינטלגנציות: מילולית ותנועתית-מרחבית)

 מרחב למידה 2 - שירים בחרוזים (האינטלגנציה: מוזיקלית)

 מרחב למידה 3 - עבודה בקבווצה: המצאת מילות תפל מתחרזות וסימון הסיומת
 (האינטלגנציות: מילולית, תוך-אישית ובין -אישית)

 שימו לב - השיעור לא חייב לכלול בתוכו את כל האינטליגנציות!
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 היבטים נוספים
 

 רפלקציה:

 בתום המעברים התלמידים חוזרים לכיתת האם עם המחנכת ומקיימים שיח רפלקטיבי על●
 הלמידה.

השיח כולל התייחסות של הלומדים למיומנויות החברתיות בהם פעלו, התייחסות לרגש (●
 S.E.L), התייחסות למיומנויות האקדמיות שלמדו והידע שרכשו.

 ערך מוסף:

 בכל שיעור יש למידה אליה המורה מכוון, הן ברמה האקדמית והן ברמה החברתית רגשית. לצד אלו,
 תוך כדי הלמידה מתגלה לעיתים דבר חדש/נוסף שלא כיוונו אליו - יש לתת לו מקום גם מול הצוות

 החינוכי וגם בשיח עם התלמידים.

 יחד עם זאת בעת בניית שיעור, אנו מגלות שבנוסף למטרת השיעור ניתן ללמוד וללמד דברים נוספים
 - יש לפקוח את העיניים ולגלות אותם.

 למשל: רצינו ללמד מיומנות חברתית של פתרון בעיות, בנינו משימות שבאמצעותן הילדים יוכלו
 לתרגל פתרון בעיות. על מנת לפתור את הבעיות בדרך היעילה ביותר עליהם לשתף פעולה, להקשיב -

 אלו הן מיומנויות שהן בגדר הערך המוסף.

 


