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מהי למידה מעורבת?
•

• למידה מעורבת ) (Blended Learningהיא שיטת לימוד המתבססת על שילוב מפגשי
"פנים אל פנים" עם מפגשים מקוונים ) .)E-learningשני המרכיבים הם חלק
משמעותי מהתהליך השלם .בשיטה זו יש אלמנטים שבהם התלמידים שולטים על
הזמן ,הקצב ,המקום ונתיב הלימוד.

מדוע מורים בוחרים ליישם תהליכים של למידה מעורבת?
• חיסכון בזמן מורה – כיוון שאין מספיק זמן ללמד את כל הנדרש על פי תוכנית
הלימודים במסגרת מפגשי פנים אל פנים.
• הוראה המותאמת לכל לומד – המידע בסביבה המקוונת מאפשר למורה לתמוך
בתלמידים בזמן אמת.
• ניצול הטכנולוגיה למטרות פדגוגיות – הטכנולוגיה מאפשרת לתלמידים שליטה
רבה יותר על קצב הלמידה ,ואף על המקום והזמן שבו היא מתרחשת.
BLENDED LEARNING DESIGN AND PRACTICE

האם למידה מעורבת רווחת בעולם?
• מספר הכיתות המאמצות מודלים הכוללים תהליכי למידה מעורבת גדל במהירות.
• מחקרים רבים על יישום הלמידה המעורבת מתייחסים לתלמידים בחטיבה העליונה.
עם זאת ,גם מספר הכיתות בבתי הספר היסודיים אשר בהן מיושמת למידה מעורבת
גדל בהתמדה.

Picciano, Seaman Shea, & Swan, 2012

מה התנאים הנחוצים ליישום יעיל של תהליכי למידה מעורבת?
מומחיות המורה ביישום הפרקטיקה
על מנת ליישם בהצלחה מודלים הכוללים למידה מעורבת מורים חייבים להשתתף
בתהליכי פיתוח מקצועי מספקים.
תכנון ההוראה
יש חשיבות לבניית משימות למידה בכיתה הנשענות על הפעילות המקוונת ולהיפך.

אילו גורמים משפיעים על הצלחת הלומדים?
עצמאות הלומדים
הלומדים אמורים להיות אחראים להשגת מטרות הלמידה המקוונת.

מודלים המתייחסים ללמידה מעורבת
• במודל זה מרבית הלמידה היא מקוונת ,אך קיימים גם מרכיבים מועטים של למידה פנים
אל פנים.
• במודל זה רק חלק מן הלמידה הוא מקוון ,ואילו בשאר הזמן מושם דגש על מפגשי פנים אל
פנים .ראו דוגמה לפעילויות מקוונות המאפשרות פיתוח אוריינות דיגיטלית.
• מודלים אלו כוללים רוטציה ,ובמסגרתם קבוצות תלמידים קטנות עוברות ב"תחנות שונות"
בכיתות או במעבדות מחשבים .כך למשל תחנה אחת יכולה לכלול מרכיב מקוון ,ואילו
תחנה נוספת עשויה לכלול הוראה על ידי מורה פנים אל פנים בקבוצות קטנות ,בעוד
ששאר התחנות עשויות לכלול עבודה עצמית של תלמידים ,כולל למידת עמיתים .ראו
דוגמה לדגמי הוראה חדשניים שניתן לעשות בהם שילוב במסגרת מודל זה.

מודלים המתייחסים ללמידה מעורבת (המשך)
• מודל  Flexמאפשר לתלמידים לבחור פעילויות לימודיות המותאמות לצורכיהם.
למידה מקוונת היא מרכיב משמעותי במודל זה ,והמורים מספקים תמיכה בהתאם
לצורך .ראו דוגמה לפעילויות לימודיות דיגיטליות במתמטיקה אשר ניתן לבחור בהן
בהתאם לצורכי התלמידים.
• מודל זה מספק לתלמידים מידה רבה של שליטה על תהליך הלמידה שלהם.

https://goo.gl/cgf3EH

מודלים המתייחסים ללמידה מעורבת (המשך)
• מודל  A La Carteמאפשר ללמוד באופן מקוון עם מורים מקוונים בתוספת למפגשי פנים
אל פנים אחרים ,אשר מעניקים לתלמידים גמישות רבה יותר בנוגע ללוח הזמנים שלהם.
ראו דוגמה של פעילויות במתמטיקה הכוללות סרטונים ו"מורה מקוון" כפעילות מקוונת.
• המודל הווירטואלי המועשר הוא חלופה לתהליכי למידה מקוונים בלבד ,והוא מאפשר
לתלמידים ללמוד מחוץ לבית הספר ,זאת בנוסף למספר מצומצם יחסית של מפגשי פנים
אל פנים עם מורה (תוכניות וירטואליות מועשרות מצריכות לעיתים נוכחות במפגשי פנים
אל פנים רק פעמיים בשבוע).

https://goo.gl/pAKbgj

מודלים המתייחסים ללמידה מעורבת (המשך)
• במודל "הכיתה ההפוכה" מתבצע שלב הבניית הידע מחוץ לבית הספר באמצעות
צפייה בסרטון וידאו קצר (או קריאת טקסט) המסביר נושאים שונים.
 ראו דוגמה של סרטון שהוכן על ידי מורה למתמטיקה לצורך הפצה לתלמידיםכפעילות מקדימה.
 בדרך זו מתפנה הזמן במרחב הכיתתי לצורך עיסוק מעמיק בתוכני הלימודבאמצעות עריכת דיונים או פעילויות חקר שונות .המורים משמשים כמנחים ,והם
מספקים הבהרות וסיוע אישי לתלמידים.

https://goo.gl/uocsZE

במודל הכיתה ההפוכה
התלמידים לומדים בבית
ובעצמם מסרטונים ומחומרי
לימוד בענן.

בכיתה התלמידים דנים
בחומר באופן עצמאי
ובקבוצות ושואלים שאלות.
המורים מכוונים ,מסייעים,
מנחים ומעודדים תהליכי
חשיבה על החומר הנלמד.

צפו בסרטון
המתייחס ליתרונות המודל
של כיתה הפוכה

מודלים המתייחסים ללמידה מעורבת (המשך)
• במודל בגישת  PBLבגרסה המקוונת הלומדים יוצרים יחידת תוכן לאחר ביצוע
תהליך חקר ,ולאחר מכן הם מציגים את הממצאים בפורומים מקוונים.
 המורים מנחים את הדיון המקוון בין הלומדים ומתייחסים לדוגמאות רלוונטיותמיחידות התוכן שפותחו על ידיהם.

 בשנת תשע"ד פותח בחולון ,בשותפות בין משרד החינוך ,עיריית חולון והמכוןלחינוך דמוקרטי ,מודל ייחודי של בגרות בלמידה מבוססת פרויקטים (.(PBL
https://goo.gl/iULeCm

מודלים המתייחסים ללמידה מעורבת (המשך)
• מודל פדגוגי מתוקשב נוסף אשר פותח בארה"ב נקרא
 ,The Mobile-Blended Collaborative Learning modelוהוא נועד לאפשר
שילוב של למידה פורמלית עם הליכי למידה בלתי פורמליים עם שימת דגש על
מיומנויות דיגיטליות הנחוצות לתפקוד מיטבי בעידן המידע.
• במסגרת המודל נעשה שימוש בלמידה ניידת ,וזוהו כלים דיגיטליים שמטרתם
לעודד שיתופיות ומגוון מיומנויות המתייחסות לאוריינות טכנולוגית ודיגיטלית.

מה הן התפוקות של למידה מעורבת?
שיפור הישגי תלמידים

• יש שיפור משמעותי בהישגי תלמידים בכיתות שבהן אומצו דפוסים של למידה מעורבת
בהשוואה לתהליכי למידה קונוונציונליים.
• הישגי תלמידים המשתתפים בתהליכי למידה מעורבת גבוהים יותר בהשוואה להישגי
תלמידים הנחשפים רק ללמידה מקוונת או רק ללמידה המתרחשת במפגשי פנים אל פנים
).(Johnson & Marsh, 2016
https://goo.gl/U5EC4W

• תאגיד  RANDדיווח על שיפור בביצועי תלמידים במסגרת תוכנית לימודים באלגברה אשר
התבססה על מודלים של למידה מעורבת בחטיבת ביניים ובתיכון.
https://goo.gl/64nwEo

מה הן התפוקות של למידה מעורבת? (המשך)
עמדות חיוביות והגברת מוטיבציה בקרב התלמידים
• להתנסּות בלמידה מעורבת הייתה השפעה חיובית על עמדות התלמידים כלפי
למידת מתמטיקה.
• לתלמידים בעלי יכולות גבוהות הייתה מוטיבציה גבוהה יותר בסביבת למידה
מעורבת.
https://goo.gl/AAgY2Q

התפתחות קהילות חקר

• שילוב של ויקי ) (Wikisככלי לימודי בספרות ושפה בקרב תלמידים בכיתות ה אשר
למדו בגישה של שיטה מעורבת הביא להתפתחותן של קהילות חקר בקרב
התלמידים.
קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה הם היתרונות של למידה מעורבת?
• פיתוח חשיבה רפלקטיבית – קבוצות דיון מקוונות הנערכות באופן א-סינכרוני מאפשרות
זמן רב יותר לפיתוח סוג זה של חשיבה.
• חיסכון בזמן – למידה מעורבת מאפשרת "יצירת זמן" שבו מורים יכולים לתכנן התנסויות
למידה המגבירות את מעורבותם של התלמידים.
• למידה עצמאית – תהליכים של למידה מעורבת מסייעים לתלמידים להתקדם באופן
עצמאי כשהם נעזרים במקורות חופשיים ברשת.
• התנסויות למידה דיפרנציאליות – מורים המיישמים למידה מעורבת מדווחים על תכנון
התנסויות למידה המותאמות אישית לתלמידים.

• עידוד למידה שיתופית – למידה מעורבת מאפשרת תהליכים שיתופיים במסגרת קבוצות
דיון מקוונות.
• עידוד משוב עמיתים – למידה מעורבת מזמנת תהליכי מתן וקבלת משוב עמיתים.

מה הם האתגרים שיש להתמודד עימם כאשר מיישמים
תהליכי למידה מעורבת?
• היעדר מורה זמין – לתלמידים הנחשפים ללמידה מקוונת אין מורים/מנחים זמינים
למענה על שאלות בכל זמן.

• לתלמידים שונים העדפות שונות – תלמידים המעדיפים מפגשי פנים אל פנים
תורמים במידה פחותה לתהליכים המתרחשים בסביבות המקוונות ,ואילו תלמידים
המעדיפים ללמוד בסביבות המקוונות אינם אוהבים את מגבלת הזמן המאפיינת
מפגשי פנים אל פנים.

מה הם האתגרים שיש להתמודד עימם כאשר מיישמים
תהליכי למידה מעורבת? (המשך)
• היעדר זיקה בין מרכיבי הלמידה המעורבת – לעיתים קרובות תלמידים אינם חשים
שתהליכי הלמידה המקוונת משלימים את תהליכי הלמידה המתרחשים במפגשי
פנים אל פנים.
• הלמידה המקוונת נתפסת כאופציונלית – חלק מן התלמידים חשים שלמפגשי פנים
אל פנים יש ערך רב יותר בהשוואה ללמידה המקוונת ,ואין הם מייחסים לה את
החשיבות הראויה.
• בעיות טכניות – בעיות אלה מתעוררות בהקשר ללמידה המקוונת ,והן עלולות
לפגוע במוטיבציה של התלמידים.

כיצד נבחר את המודל המתאים?
• קריטריונים המתבססים על מאפייני המודלים השונים
• משך הזמן המוקדש לפעילות המקוונת בהשוואה למפגשי פנים אל פנים
• מידת האוטונומיה של התלמידים – בחירת פעילויות על ידי תלמידים בהשוואה
לבחירתן על ידי מורים
• גמישות בלוח הזמנים – תכנון גמיש או נוקשה של לוח הזמנים

• מקום הלמידה – בביה"ס או מחוץ לביה"ס
• סוג הפעילות הלימודית – למידה עצמית ,למידת עמיתים ולמידה בקבוצות

• צורך בהכנה מוקדמת של חומרים שונים – סרטונים ,משחקים ,פעילויות מקוונות,
ועוד

כיצד נבחר את המודל המתאים? (המשך)
• קריטריונים המתבססים על מאפייני המורים והתלמידים
 מסוגלות עצמית ללמידה רמת האוריינות הדיגיטלית של התלמידים והמורים רמת ההטרוגניות של התלמידים -מיומנויות המורים לניהול למידה מרחוק

