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מתחלק לארבעה  והוא , המודל הנפוץ ביותר הוא הרוטציה

הנבדלים בתמהיל בין סוגי הלמידהתתי מודלים 

Staker, H., and Horn M (2012). "Classifying K-12 blended learning“. Innosight Institute.

Station Rotation:לפחותאחתכאשר,קבועותתחנותביןמעברתוךלומדיםתלמידים
.אינדיבידואלימקווןבמרחבהיא

Lab Rotation:מחשביםבמעבדתהואהמקווןהמרחבכאשר,התחנותבמודלכמו
.הספרבבית

Flipped Classroom:ופיתוחוהתרגולהמקווןבמרחבמתבצעתהידעהקניית
.הפיזיהכיתתיבמרחבהמיומנויות

Individual Rotation:מותאםתלמידכלשלהלמידהשמסלולרק,התחנותבמודלכמו
.ולצרכיוהאישיהתקדמותולקצב





עקרונות לתכנון והפעלת מערך למידה  

משולבת אפקטיבי

שכפולולא,השוניםהלמידהמרחבישלוהמגבלותהיתרונותלאורמחדשהלמידהתכנון1.

.הפרונטלימהמרחבההוראהושיטותהסילבוס

התורםהואבאמצעותהשמתאפשרהפדגוגיהמגוון,תספיקלאכשלעצמההדיגיטליתהפלטפורמה2.
.התלמידלהצלחת

.לפיהןהשוניםהמרחביםביןהלמידהיחידותוחלוקת,הלמידהליעדישונותשליטהרמותקביעת3.

יילמדויישוםאוהבנההדורשותויחידות,המקווןבמרחביילמדוכלליוידעהיכרותנדרשתבהןיחידות:לדוגמא
.הפיזיבמרחב

המורהשלולאהתלמידשלוצרכיומבטומנקודתהמערךעיצובבמובן,בהוראהולאבלמידהמיקוד4.

.בכיתה

דיוקלטובתולמערכתלמוריםוהןבלמידההתקדמותםעללתלמידיםהן,מתמידיםמשובערוצייצירת5.

.ושיפור

.החינוכייםולצוותיםלתלמידיםופדגוגייםטכנולוגייםתמיכהמערכיהפעלת6.



.הפרונטליתהלמידהתחילתלפניהתלמידיםשלהבנהלוידואמנגנון•
הלמידהכדיתוךהמשולבותלמטלות,נמוךבמשקלאך,כלשהומספרימשובמתן•

.המקוונת
למידהכדיתוךאמריקאיותהבנהשאלות)האפשרככלאוטומטייםמשובבכלישימוש•

.מוטיבציהועידודמהירהתגובהעללשמורבכדי(מקוונת

.לתלמידיםהמורהביןומהירפתוחתקשורתערוץהקמת•
.בתהליךומיקומוללמידההנדרשהזמןמשךשללתלמידשיקוף•
הגשהמועדילקראתבעיקר,תלמידיםביןתקשורתלעידודפתוחבמרחבשימוש•

.(עמיתיםומשובשיתוף,בפורומיםמשותפתפעילות:למשל)

.המקווןבמרחבוחיסוריםאיחוריםעםוהתמודדותלפיקוחמנגנוןהקמת•
.ומוטיבציהאיזוןעללשמורמנתעלהלמידהיחידתלאורךמטלותפיזור•
עםבקשרפוגעולאהמורהעלמקלשזההיכןאוטומטייםבמנגנוניםשימוש•

.התלמיד

משוב והערכה

תקשורת

היבטים טכנולוגיים





המקרהפרטי
2011משנתלומדיםב"ארה,במישיגןStillwaterבעירספרבתי9-ב'ו-'דבכיתותתלמידים•

.המתמטיקהמקצועאתהפוכההכיתהבמתכונת

?הלמידהנראיתכיצד
המורהאלהבחניםבסיסעל.בביתמהיריםבחניםומבצעיםהדרכהבסרטוניצופיםהתלמידים•

בתחילתבוצופהבחומרצפהשלאתלמיד.החומרעללחזרההשיעורבתחילתזמןמקדיש
.בצדהשיעור

מסתובביםהמוריםואילו,בעיותופתרוןתרגוללטובתלקבוצותמתפצליםהתלמידיםמכןלאחר•
.לעזרהבכיתה

.בשיעורהחומריםבצפייתלהתקדםיכוליםהחומרעללעבורשסיימותלמידים•

"Stillwater Area Public Schools", 19.04.12, at Christensen Institute's Website.

https://www.christenseninstitute.org/blog/stillwater-area-public-schools/?_sf_s=stillwater


במוריםותמיכהמקצועיפיתוח
Flipped)"הפוך"מקצועיפיתוחחוו,לתלמידיםבדומה,המורים• Professional Development).ליצורנועדהתהליך

.הטכנולוגייםוהמנחיםמוריםביןיחסיםומערכותפעולהשיתוף,קשרים,אמון
ושימושלמידהאסטרטגייתתכננוהםבובקיץימים4שלהשתלמותעברוהמורים,2011-בלפיילוטההכנהלצורך•

.למידהלניהולבמערכתשותפואשרוידאותכניפיתחוהמורים.בכיתה

?ספריתהביתההתנהלותהשתנתהאיך
ואתלשיעורמוכניםלהגיעמהיכולתהסיפוקאתבמיוחדמצייניםהם.הצלחהעלמדווחיםוהתלמידיםהמורים•

ומעודדדורשהחדשהמערךכינראה.נתוןרגעבכלהוידאוולסרטוניהבינושלאלחומרלחזורהיכולת
.כאחדוהמוריםההורים,מהתלמידיםמעורבות

היהאחדמורה–המוריםביןתפקידיםחלוקתובוצעהכיתות26-להורחבהוא,הפיילוטהצלחתבעקבות•
.'וכובחניםכתבאחרמורה,תוכןאחראי

.ולהבנהלתרגולמוקדשהשיעורזמןרוב•
שיוכלומנתעלהקיץבחופשתכבראליהםגישהקיבלויותרצעיריםתלמידים,מוכניםכברשהחומריםבהינתן•

.הלימודיםלשנתלהתכונן

"Stillwater Area Public Schools", 19.04.12, at Christensen Institute's Website.

https://www.christenseninstitute.org/blog/stillwater-area-public-schools/?_sf_s=stillwater


"Flipping the Classroom for Deeper Understanding", 22.04.13, youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=1fo-r5IhyEc&feature=share&list=PL4321D8B4B19EAE9F


המקרהפרטי
2010משנתלומדיםב"ארה,במינסוטהByronבעירספרבתי9-בב"י-'יבכיתותתלמידים•

.המתמטיקהמקצועאתההפוכההכיתהבמתכונת

?הלמידהנראיתכיצד
זאתיעשובהםצפושלאתלמידים.דקות10-כשלבאורךהדרכהבסרטוניצופיםהתלמידים•

.הפיזיתבכיתה
בצמודבחניםולשלבבציוןלמרכיבבשיעוריםהצפייהאתלהפוךממליץהספרבית•

.המודלבמסגרתלשיעורים
בוחןמתבצעמהכיתותבחלק,בביתשנצפההחומרעללשאלותזמןמוקדשהשיעורבתחילת•

.התלמידיםשלההבנההערכתלצורךהשיעורבתחילתקצר
.פרונטליותתרגוללשעותמוזמנים70-מפחותשלציוניםעלועומדיםקושיהחושפיםתלמידים•

“Flipped Classroom", at Byron High School Mathematics Department.
“Inside the Flipped Classroom”, 11.4.12, at The Journal

https://www.christenseninstitute.org/blog/stillwater-area-public-schools/?_sf_s=stillwater


ההוראהפיתוח
.המודלופלטפורמתטיוב-ליווהעלאתםתכניםבהפקתעסקהספרביתצוות,הקיץבמשך•

?ספריתהביתההתנהלותהשתנתהאיך
,13.6%-בעלתהבחשבון(80מעלכציוןהמוגדרת)הצלחהשיעור.הצלחהעלמדווחיםוהתלמידיםהמורים•

.הנכשליםבשיעוריירידהניכרתובמקביל12.8%-בעלווהטריגונומטריההאלגברהבתחומיההצלחהשיעורי

“Flipped Classroom", at Byron High School Mathematics Department.
“Inside the Flipped Classroom”, 11.4.12, at The Journal

https://www.christenseninstitute.org/blog/stillwater-area-public-schools/?_sf_s=stillwater


"Flipped Classroom at Byron High School”, youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=1fo-r5IhyEc&feature=share&list=PL4321D8B4B19EAE9F
https://www.youtube.com/watch?v=LeLz_w9dO6w&feature=emb_title


Khanעםבשיתוףאורטברשתהפוכהכיתהבמתכונתמתמטיקהלימודי•
Academy,במתמטיקההעוסקיםסרטוניםמאותהופקו,2012בשנתהפיילוטבמסגרת

וייעוללשיפוררעיונותוהציעוהכשרההמוריםעברוההטמעהבמהלך.ל"יח5-ו4ברמת
.המערכת

.החינוךומשרדח"מטבפיתוחמתמטיקהללימודמקוונתפלטפורמה-"5האתגר"•

במקצועהפוכהבכיתהבלימודיםלתמוךבשאיפהלמוריםלמידהניהולכליכוללתהמערכת
.המתמטיקה

ומשרדאביבתלאוניברסיטתשלבלמידהלחדשנותהמרכז–"מקווןאקדמיתיכון"•

מורהעםביחדבלמידהוממשיכיםא"ת'אונשלמקווןבקורסצופיםהתלמידים.החינוך
.ודיאלוגחקרתהליכיעלבדגש,הכיתה

.!וואלה,"בכיתהמתרגלים,בביתלומדים:הפוכהכיתה",(28.1.12),מיכל,רשף
.Ynet,"ברשתמתמטיקהילמדוכך:דקות5-בשיעור",(16.11.15),שחר,חי

.אביבתלאוניברסיטתבאתר,מקווןאקדמיתיכון

https://tauonline.tau.ac.il/online-highschool
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