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 רקע ספרות

התפתחות כוללת   התפתחות מקצועית של מורים•

 מקצועי וחברתי, אישי: בשלושה תחומים
(Bell & Gilbert, 1994) 

הספרות המחקרית מראה שתוכנית להתפתחות •

מקצועית של מורים במסגרת של קהילה מספקת תמיכה  

 האלובשלושת ההיבטים 
 (Borko, 2004 ;Schlager & Fusco, 2004; Tsai, 2012: לדוגמא)
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 רקע ספרות

 קהילה•
ועובדים בשיתוף  , קבוצה של אנשים שחולקים קשרים חברתיים

פעולה במסגרת זמן ארוכת טווח כדי להשיג מטרה משותפת 
(Reimann, 2008 .) חברי הקהילה לוקחים חלק בהקמתה

 ,Barab, MaKinster, Moor, & Cunningham)והתפתחותה 
יש ביניהם  , ערכים והבנות משותפות, חולקים אמונות, (2001

ולקהילה יש מנגנון התרבות , אמון ופתיחות, תלות הדדית
(Barab & Duffy, 2000  .) 
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 רקע ספרות
 קהילות מורים•

 (Community of Practice)קהילת פרקטיקה •
 ומטרתם לקדם פרויקט משותף פרקטיקותחבריה חולקים 

(Barab & Duffy, 2000) 

 (Community of Learning)קהילה לומדת •
 .(Reimann, 2008)קהילת פרקטיקה המתמקדת בלמידה 
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 רקע ספרות
 קהילות מורים•

 (Community of Practice)קהילת פרקטיקה •
 ומטרתם לקדם פרויקט משותף פרקטיקותחבריה חולקים 

(Barab & Duffy, 2000) 

 (Community of Learning)קהילה לומדת •
 .(Reimann, 2008)קהילת פרקטיקה המתמקדת בלמידה 

 קהילה מתוקשבת•
מוטמעת  , בזמן אמת, מאפשרת למורים לקבל תמיכה מקצועית מתמשכת

בעבודה שלהם ומאפשרת להם להשתתף למרות לוח הזמנים העמוס  
 ומרחק גיאוגרפי

(Dede, Ketelhut, Whitehouse, Breit, & McCloskey, 2009  ) 
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 רקע ספרות
 קהילות מורים•
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דקות הלוך   20, הפיזית הקירבהגם . זמן"

ויש גם  , וזה משמעותי בשבילי, וחזור זו שעה
שעה זה הרבה  . הזמן הוא מרכיב חשוב. דלק
בעיקר שאני כמעט לא רואה חסרונות  . זמן

 (0713.פו.ג.ר"  )לקהילה הוירטואלית
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 ב"החל משנת תשע•

קבוצת הפיזיקה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן •

 טראמפבתמיכת קרן 

 קהילות אזוריות של מורים לפיזיקה•
 נפגשות פנים אל פנים במספר מוקדים בארץ•

 
 
 

 

 מסגרת המחקר –רקע 



קהילת  

 המובילים

קהילה  

 אזורית

קהילה  

 אזורית

קהילה  

 אזורית

קהילה  

 אזורית

 תלמידים

 

קהילה  

 אזורית

בת שבע אלון  , לקוח מתוך סמדר לוי

,  חיפה, סמינר דוקטורנטים, ואסתר בגנו
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 מודל העבודה בקהילות האזוריות: רקע

המכוונים להשגת  , כולל פעילויות סביב ארבעה מוקדים•
 :היעדים הבאים

 

 למידה והפעלה של אסטרטגיות הוראה ממוקדות

 ;לומד

מענה לצרכים היומיומיים של המורים; 

 פיתוח והפעלה של פעילויות ישירות להרחבת מעגל

 ;לומדי הפיזיקה

העשרת ידע התוכן בפיזיקה ובהוראת הפיזיקה. 
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 אזורית

קהילה  

 אזורית
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,  חיפה, סמינר דוקטורנטים, ואסתר בגנו
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קהילת  

 המובילים

קהילה  

 מתוקשבת
קהילה  

 אזורית

קהילה  

 אזורית

קהילה  

 אזורית

קהילה  

 אזורית

 תלמידים
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 מודל העבודה בפרויקט לקראת קהילה מתוקשבת

מודל העבודה הקיים בקהילות האזוריות הוא •

 מוצלח

יש כוונה בעתיד לבנות קשר בין המורים בקהילות •

הנפגשות פנים אל פנים לבין המורים בקהילה  

 .המתוקשבת

 



 מודל העבודה בפרויקט לקראת קהילה מתוקשבת

מודל העבודה הקיים בקהילות האזוריות הוא •

 מוצלח

יש כוונה בעתיד לבנות קשר בין המורים בקהילות •

הנפגשות פנים אל פנים לבין המורים בקהילה  

 .המתוקשבת

 

מודל העבודה בפרויקט לקראת קהילה מתוקשבת 

 יהיה מודל העבודה הקיים בקהילות הרגילות



 מודל העבודה בקהילות האזוריות: רקע

המכוונים להשגת  , כולל פעילויות סביב ארבעה מוקדים•
 :היעדים הבאים

 

 למידה והפעלה של אסטרטגיות הוראה ממוקדות

 ;לומד

מענה לצרכים היומיומיים של המורים; 

 פיתוח והפעלה של פעילויות ישירות להרחבת מעגל

 ;לומדי הפיזיקה

העשרת ידע התוכן בפיזיקה ובהוראת הפיזיקה. 
 



 מטרות המחקר

לפתח מודל פעולה של קהילה לומדת של מורים 1.

 לפיזיקה בדרך מתוקשבת כמסגרת לפיתוח מקצועי
 

לבחון את התרומה של פיתוח המודל להתפתחות 2.

המקצועית של המורים המנחים את המפגשים 

 .המתוקשבים
 

לבחון את התרומה של הקהילה המתוקשבת 3.

, להתפתחות המקצועית של המורים המשתתפים

 .כקריטריון לאפקטיביות של המודל אותו אנו מפתחים



לפתח מודל פעולה של קהילה לומדת של מורים 1.

 לפיזיקה בדרך מתוקשבת כמסגרת לפיתוח מקצועי
 

לבחון את התרומה של פיתוח המודל להתפתחות 2.

המקצועית של המורים המשתתפים בעיצוב המודל 

 .והמנחים את המפגשים המתוקשבים
 

לבחון את התרומה של הקהילה המתוקשבת 3.

, להתפתחות המקצועית של המורים המשתתפים

 .כקריטריון לאפקטיביות של המודל אותו אנו מפתחים

 מטרות המחקר

מפגש פנים   למדלבאילו דרכים ניתן 1.

אל פנים כפי שמתרחש בקהילות  
 ?האזוריות באמצעים מתוקשבים

מהם האתגרים הפדגוגיים  2.

והטכנולוגיים העומדים בפני מידול  

 ?כזה



 הפעלה

 מורים

 עיצוב ופיתוח

 Collaborative Design (Kensing&Blomberg, 1998; Farooq et al., 2007):מתודולוגיה
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 הפעלה

 מורים

 עיצוב ופיתוח
צוות מקבוצת הפיזיקה  :

בהוראת  מומחים 

המדעים ובעיצוב  

 למידהטכנולוגיות 

 לפיזיקהמורים 

מנחים קהילות אזוריות 

 Collaborative Design (Kensing&Blomberg, 1998; Farooq et al., 2007):מתודולוגיה
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 הפעלה

 מורים

 עיצוב ופיתוח

 מנחים   2מתוכם

 בפרויקט זה

 Collaborative Design (Kensing&Blomberg, 1998; Farooq et al., 2007):מתודולוגיה

צוות מקבוצת הפיזיקה  :

בהוראת  מומחים 

המדעים ובעיצוב  

 למידהטכנולוגיות 

 לפיזיקהמורים 

מנחים קהילות אזוריות 
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 הפעלה

 מורים

 עיצוב ופיתוח

 מנחים   2מתוכם

 בפרויקט זה

5 מורים לפיזיקה 
 אינם משתתפים

 בקהילות האזוריות

 נכונות להתנסות

 בכלים חדשניים

רפלקטיביים 

 

קבוצת חשיבה 

 Collaborative Design (Kensing&Blomberg, 1998; Farooq et al., 2007):מתודולוגיה

צוות מקבוצת הפיזיקה  :

בהוראת  מומחים 

המדעים ובעיצוב  

 למידהטכנולוגיות 

 לפיזיקהמורים 

מנחים קהילות אזוריות 
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 אנליזה

 הפעלה

 משוב

 עיצוב ופיתוח

 מנחים   2מתוכם

 בפרויקט זה

5 מורים לפיזיקה 
 אינם משתתפים

 בקהילות האזוריות

 נכונות להתנסות

 בכלים חדשניים

רפלקטיביים 

 

הקבוצת חשיב 

 Collaborative Design (Kensing&Blomberg, 1998; Farooq et al., 2007):מתודולוגיה

צוות מקבוצת הפיזיקה  :

בהוראת  מומחים 

המדעים ובעיצוב  

 למידהטכנולוגיות 

 לפיזיקהמורים 

מנחים קהילות אזוריות 
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 אנליזה

 הפעלה

 משוב
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הקבוצת חשיב 

 Collaborative Design (Kensing&Blomberg, 1998; Farooq et al., 2007):מתודולוגיה

צוות מקבוצת הפיזיקה  :

בהוראת  מומחים 

המדעים ובעיצוב  

 למידהטכנולוגיות 

 לפיזיקהמורים 

מנחים קהילות אזוריות 
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 מנחים   2מתוכם

 בפרויקט זה

5 מורים לפיזיקה 
 אינם משתתפים

 בקהילות האזוריות

 נכונות להתנסות

 בכלים חדשניים

רפלקטיביים 

 

הקבוצת חשיב 

 מטרות המחקר
צוות מקבוצת הפיזיקה  :

בהוראת  מומחים 

המדעים ובעיצוב  

 למידהטכנולוגיות 

 לפיזיקהמורים 

מנחים קהילות אזוריות 

לפתח מודל פעולה של קהילה  

 לומדת של מורים לפיזיקה

 בדרך מתוקשבת כמסגרת
 לפיתוח מקצועי

 
לבחון את התרומה של פיתוח  

המודל להתפתחות המקצועית של  

המורים המנחים את המפגשים  
 .המתוקשבים

 
 לבחון את התרומה של

 הקהילה המתוקשבת

להתפתחות המקצועית של  

 ,המורים המשתתפים

 כקריטריון לאפקטיביות

 .של המודל אותו אנו מפתחים
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 תיאור ההפעלה

 מפגש פנים אל פנים

 סינכרונית-עבודה א

 מפגש וידאו

 מפגש פנים אל פנים

 סינכרונית-עבודה א

 מפגש וידאו

(6) 

(4) 



 תיאור ההפעלה

 מפגש פנים אל פנים

 סינכרונית-עבודה א

 מפגש וידאו

 מפגש פנים אל פנים

 סינכרונית-עבודה א

 מפגש וידאו

(6) 

(4) 

 .webexכלי למפגש וידאו •

ארגון   –כלים לניהול הלמידה •
מתן הנחיות כתובות  , קבצים
 :וכדומה

 :Google Appsכלים מתוך חבילת 

אתר  : כלי ארגון חומרי הלמידה–
 ;(Google Site) הפרויקט בגוגל

כלי המאפשר עריכה שיתופית  –
תיקיה : סינכרונית של קבצים

 Google) שיתופית בכונן גוגל
Drive) 

-פורום הקבוצה לתכתובת א•
 Google)קבוצה בגוגל : סינכרונית

groups) 

 

 כלים טכנולוגיים 

 

https://sites.google.com/site/onlinecopt1st0112project1/home
https://sites.google.com/site/onlinecopt1st0112project1/home
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0
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 הוידאומפגשי 



 הוידאומפגשי 



 הוידאומפגשי 



 יחידני וקבוצות –התנסות כלומדים : פ"פאבמפגש 

סמנו את כל האזורים  . לבין מסך   Sעדשה מוצבת בין מקור אור נקודתי

 המוארים על המסך

 :הסבירו במילים את תשובתכם
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Langley, Ronen &Eylon, 1997 



 עבודה יחידנית: הוידאוובמפגשי 
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 עבודה קבוצתית: הוידאוובמפגשי 

 'צוות א



 עבודה קבוצתית: הוידאוובמפגשי 
 'צוות א



 עבודה במליאה: הוידאוובמפגשי 



 עבודה במליאה: הוידאומפגשי 



תיעוד שלב העיצוב והפיתוח  •
 ('התלבטויות וכד, שיקולים)
 

 הוידאוהקלטות של חלק ממפגשי •
 

שאלוני משוב לאחר כל פעילות  •
 שמילאו המורים

 

 ראיונות עם המורים•
 

 צוות ומורים: דיון רפלקטיבי מסכם•

 איסוף נתונים וניתוחם

https://docs.google.com/document/d/1Xqc5wqhqnHg7B2HTRp6d8sYaDXdjL4fI6Y6MnCrIcXs/edit


תיעוד שלב העיצוב והפיתוח  •
 ('התלבטויות וכד, שיקולים)
 

 הוידאוהקלטות של חלק ממפגשי •
 

שאלוני משוב לאחר כל פעילות  •
 שמילאו המורים

 

 ראיונות עם המורים•
 

 צוות ומורים: דיון רפלקטיבי מסכם•

 איסוף נתונים וניתוחם

https://docs.google.com/document/d/1Xqc5wqhqnHg7B2HTRp6d8sYaDXdjL4fI6Y6MnCrIcXs/edit


 איסוף נתונים וניתוחם



 איסוף נתונים וניתוחם



תיעוד שלב העיצוב והפיתוח  •
 ('התלבטויות וכד, שיקולים)
 

 הוידאוהקלטות של חלק ממפגשי •
 

שאלוני משוב לאחר כל פעילות  •
 שמילאו המורים

 

 ראיונות עם המורים•
 

 שיחות משוב ודיון רפלקטיבי מסכם•

 איסוף נתונים וניתוחם

https://docs.google.com/document/d/1Xqc5wqhqnHg7B2HTRp6d8sYaDXdjL4fI6Y6MnCrIcXs/edit


 (סינכרונית-א, וידאו, פ"פא)סביבות עבודה שילוב מגוון 

בין חברי הקהילה לצורך .: ה.מ]כדי ליצור את הפתיחות הזאת "
אני צריך לעשות עבודה משותפת משמעותית עם [ התייעצות למשל
' נעל תכנון שיעור או עם ' עכשאני יושב עם , כלומר. האנשים בקבוצה

(  ראיון)." שם זה נוצר, שהן היו מצוינים בעיני, על תכנון עמיתים
 (0713.פו.ג.ר)

לדעתי עיקר מטרתם היא ליצור את החיבור ואת   פ"פא המפגשי"
שאתה , טובה לאוירהההיכרות המשותפת שאחרי זה גורמים באמת 
אחד היתרונות  ... פ"פאמדבר עם מישהו שראית אותו ונפגשת איתו 

 (300713.פו.ג.ר( )ראיון)..."  זה שיחת קפה פ"פאבמפגשי 

אחרת  , סינכרונית בבית שלי עם עצמי לא הפריעה לי-העבודה הא"
היה עמוס העבודה בזוגות בין  ... ולי, זה לא טרי, אתה שוכח
הפסקה , ולכן המודל הכי טוב היה מה שעשינו בסוף... המפגשים

(  ראיון)" ואז עבודה בקבוצות[ מפגש וידאו.: ה.מ]באמצע המפגש 
 (300713.פו.ג.ר)

 עקרונות עיצוב שעלו מההפעלה: ממצאים
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 שילוב של עבודה בקבוצות קטנות במפגש וידאו

, אבל עדיף שהיא תהיה במפגשים עצמם, צריך אותה, יש עבודה בזוגות"
  40באמצע המפגש ...אם אתה יודע שיש לך עכשיו. ... ולא בין לבין

 (300713.פו.ג.ר( )ראיון" )אתה מנצל אותו הרבה יותר טוב, דקות

.:  ה.מ]ליצור לזה , והצלחתם לעשות לזה לא רע, אפשר"... 
את התחליפים בדמות עבודת [ פ"פאלדיונים סביב הקפה במפגשי 

כי כשעבדנו בקבוצות קטנות דיברנו גם על )צוות בקבוצות קטנות 
וזה היה דווקא בעבודות צוות  , דברים נוספים ולא רק על המשימה

שאותם עשינו , במהלך מפגש וירטואליולא שהיו בין מפגש למפגש 
 (0713.פו.ג.ר( )ראיון) (." פ"פאלא , בסקייפ

 עקרונות עיצוב שעלו מההפעלה: ממצאים

העבודה הממוקדת בצמד יצרה תחושת מעורבות בפעילות ועקב "
.  כך אני חושב שהגעתי לתובנות משמעותיות לגבי קשיי התלמידים

העבודה עם בן זוג תרמה לתחושת שיתוף ופתיחות , כמו כן
 (220113.מ.ש( )שאלון משוב."  )בקהילה
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 שילוב של עבודה בקבוצות קטנות במפגש וידאו

העבודה בקבוצות קטנות מקדמת רעיון  -פתיחות ואמון , עודד שיתוף"
 (300413.מ.ש( )שאלון משוב" )זה

 עקרונות עיצוב שעלו מההפעלה: ממצאים
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קביעה של נורמות השתתפות בדיון  ( פעילות ל)

 במפגש וידאו

"   אני חששתי למקרה שאני מדבר ועוד מישהו יחד איתי ידבר" 
 (110713.פו.ג.ר(  )ראיון)

 עקרונות עיצוב שעלו מההפעלה: ממצאים

תמיד קיים חשש שאם אדבר אני עלול להתפרץ לדברי  "... 
חסרה היכולת להחליף מבטים ולהיות חלק מהרב שיח , אחר

בצורה טבעית ולא מאולצת וההרגשה היא שכשאני מדבר אני  
וגם אם כן אז האם באמת  , לא יודע אם בכלל שומעים אותי

 (300413.מ.ש( )שאלון משוב." )מקשיבים ואיך מגיבים לדברי
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 מגוון אפשרויות להתבטא במפגש וידאו

כמו , לא הבנתי כמו שהוא באמת' קהילה מתוקשבת'המושג את "...
לפעמים יש יותר  ... אלא הבנתי שזה כמו קורס מתוקשב , שהוא עכשיו

אין שכל אחד מביע את  , משתתפים בקורס הזה והם יותר פאסיביים
שואלים מה אתה , אחדאבל לא עוברים אחד . דעתו במפגש המתוקשב

 (030213.פר.ג.ר( )ראיון." )'וכוכל אחד משתף מה הוא עשה , אומר

 עקרונות עיצוב שעלו מההפעלה: ממצאים
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 מפעילים פעילויות מהכיתה שלהם/מורים מציגים

מתכוון לשימוש בכלים מתוקשבים . ה.מ]אפשר להגיד שהתחדש לי "... 
...  שלא חשבתי עליהם לבד  דוקסלמשל שימושים בגוגל , [בכיתה
(  ראיון)" הראתה מה שהיא עושה בכיתה[ המנחה.: ה.מ]מיכל 

 (110713.פו.ג.ר)

פעילות שאחד המורים שיתף .: ה.מ]' אהשירים של "... 
אפילו  , מעניין, זה רעיון חדש ופורה[ ... מהכיתה שלו

(   ראיון..." )לא ברמה הזאת, קצת השתמשתי בו
 (0713.פו.ג.ר)

 עקרונות עיצוב שעלו מההפעלה: ממצאים
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 ...אמרנו קהילה: ממצאים

כמו , לא הבנתי כמו שהוא באמת' קהילה מתוקשבת'המושג את "...
לפעמים יש יותר  ... אלא הבנתי שזה כמו קורס מתוקשב , שהוא עכשיו

אין שכל אחד מביע את  , משתתפים בקורס הזה והם יותר פאסיביים
שואלים מה אתה , אחדאבל לא עוברים אחד . דעתו במפגש המתוקשב

 (030213.פר.ג.ר( )ראיון." )'וכוכל אחד משתף מה הוא עשה , אומר

(  דיון מסכם"  )?יהיה לזה המשך? מה לגבי המשך"
 (260613.ס.מ)

 . למרות שהמפגש מתוקשב -תרם להרגשה ולאווירה נעימה "...  
העבודה בקבוצות קטנות מקדמת  -פתיחות ואמון , עודד שיתוף...  

כל מפגש מסוג   -חיזק את תחושת השייכות שלי לקהילה ...  רעיון זה  
 (300413.מ.ש( )שאלון משוב" )זה מקדם תחושה זו

פתרנו שאלה והבנות קצת . ... רציתי לשתף אתכם במה שקרה לי היום"
ולימדתי ... 'נזכרתי פתאום בשיר של א. נבהלו שחסר הנתון של המסה

החלטתי ... אחר כך פתרנו שאלה נוספת !! תודה רבה', א, אז... אותן 
אז תודה  ". ... הוראת עמיתים"בשליפה במקום לעשות להן פעילות 

 (180213.פ(  )פורום.  )לקהילה ולרעיונות שעולים פה
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 מודל העבודה איתו התחלנו

 מפגש פנים אל פנים

 סינכרונית-עבודה א

 מפגש וידאו

 מפגש פנים אל פנים

 סינכרונית-עבודה א

 מפגש וידאו

(6) 

(4) 

 :מגוון מבנים חברתיים

 יחיד•

 קבוצה•

 מליאה•



 מודל העבודה שעולה מהפרויקט

 מפגש פנים אל פנים

 סינכרונית-עבודה א

 מפגש וידאו

 מפגש פנים אל פנים

 סינכרונית-עבודה א

 מפגש וידאו

 מפגש פנים אל פנים



 מודל העבודה שעולה מהפרויקט

 מפגש פנים אל פנים

 סינכרונית-עבודה א

 מפגש וידאו

 מפגש פנים אל פנים

 סינכרונית-עבודה א

 מפגש וידאו

 מפגש פנים אל פנים



 מודל העבודה שעולה מהפרויקט

 מפגש פנים אל פנים

 סינכרונית-עבודה א

 מפגש וידאו

 מפגש פנים אל פנים

 סינכרונית-עבודה א

 מפגש וידאו

 מפגש פנים אל פנים

עבודה משמעותית  •

 בקבוצות

 מגוון אפשרויות להתבטא•

מורים מציגים מהכיתה •

 שלהם

 ניהול דיון במליאה•

 נורמות השתתפות בדיון•

 הדגמות בזמן אמת•

 :מגוון מבנים חברתיים

 יחיד•

 קבוצה•

 מליאה•
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Koehler & Mishra (2009) 
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עקרונות עיצוב 

עליהם מבוססות  

הפעילויות של  

הקהילות האזוריות  

ופרויקט הקהילה 

 המתוקשבת
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 קישור בין גופי הידע בהם עוסק המחקר

עקרונות עיצוב 

שמאפיינים קהילה  

 לומדת
(Shulman, 1997) 

 

 

עקרונות עיצוב 

עליהם מבוססות  

הפעילויות של  

הקהילות האזוריות  

ופרויקט הקהילה 

 המתוקשבת
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 קישור בין גופי הידע בהם עוסק המחקר

עקרונות עיצוב 

שמאפיינים קהילה  

 לומדת
(Shulman, 1997) 

 

 

עקרונות עיצוב 

סביבות למידה 

מבוססות  
 טכנולוגיה

(The Desig Principles 
Database) 

עקרונות עיצוב 

עליהם מבוססות  

הפעילויות של  

הקהילות האזוריות  

ופרויקט הקהילה 

 המתוקשבת
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 קישור בין גופי הידע בהם עוסק המחקר

עקרונות עיצוב 

שמאפיינים קהילה  

 לומדת
(Shulman, 1997) 

 

 

עקרונות עיצוב 

שעלו מפרויקט  

הקהילה 

 המתוקשבת

 

 

 

עקרונות עיצוב 

סביבות למידה 

מבוססות  
 טכנולוגיה

(The Desig Principles 
Database) 

עקרונות עיצוב 

עליהם מבוססות  

הפעילויות של  

הקהילות האזוריות  

ופרויקט הקהילה 

 המתוקשבת
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מגוון סביבות  •

 עבודה

עבודה בקבוצות  •

 קטנות

נורמות השתתפות  •

 בדיון

מגוון אפשרויות  •

 להתבטא

מורים מציגים  •

 מהכיתה

 

 

הבניית הידע •

החדש על הידע 

 ;הקודם

התנסות המורים  •

 ;כלומדים

 ;יישום בכתות•

מבוססת  "למידה •

ורפלקציה " עדויות

שיתופית על  

 ;הוראה ולמידה

תמיכה רציפה •

 ;בלמידת המורה

רלבנטיות לתוכנית  •

הלימודים וחומרים  

מגוונים וכיפיים  

 ".מחר בבוקר"ל

 

 קישור בין גופי הידע בהם עוסק המחקר
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מגוון סביבות  •

 עבודה

עבודה בקבוצות  •
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 בדיון
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הבניית הידע •

החדש על הידע 

 ;הקודם

התנסות המורים  •

 ;כלומדים

 ;יישום בכתות•

מבוססת  "למידה •

ורפלקציה " עדויות

שיתופית על  

 ;הוראה ולמידה

תמיכה רציפה •

 ;בלמידת המורה

רלבנטיות לתוכנית  •

הלימודים וחומרים  

מגוונים וכיפיים  

 ".מחר בבוקר"ל
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מגוון סביבות  •

 עבודה

עבודה בקבוצות  •
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הבניית הידע •

החדש על הידע 
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התנסות המורים  •

 ;כלומדים
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מבוססת  "למידה •
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שיתופית על  
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מגוון סביבות  •

 עבודה

עבודה בקבוצות  •

 קטנות
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 בדיון

מגוון אפשרויות  •

 להתבטא
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הבניית הידע •

החדש על הידע 

 ;הקודם

התנסות המורים  •

 ;כלומדים
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מגוון סביבות  •

 עבודה

עבודה בקבוצות  •

 קטנות

נורמות השתתפות  •

 בדיון

מגוון אפשרויות  •

 להתבטא

מורים מציגים  •

 מהכיתה

 

 

הבניית הידע •

החדש על הידע 

 ;הקודם

התנסות המורים  •

 ;כלומדים

 ;יישום בכתות•

מבוססת  "למידה •

ורפלקציה " עדויות

שיתופית על  

 ;הוראה ולמידה

תמיכה רציפה •

 ;בלמידת המורה

רלבנטיות לתוכנית  •

הלימודים וחומרים  

מגוונים וכיפיים  

 ".מחר בבוקר"ל

 

 תוכן גנרטיבי•

 למידה פעילה•

חשיבה •

רפלקטיבית  

 ופרקטיקה

 שיתוף פעולה•

 להט•

 קהילה או תרבות•
(Shulman, 1997) 
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מגוון סביבות  •
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 תוכן גנרטיבי•

 למידה פעילה•

חשיבה •

רפלקטיבית  

 ופרקטיקה

 שיתוף פעולה•

 להט•

 קהילה או תרבות•
(Shulman, 1997) 
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 תוכן גנרטיבי•

 למידה פעילה•

חשיבה •

רפלקטיבית  

 ופרקטיקה

 שיתוף פעולה•

 להט•

 קהילה או תרבות•
(Shulman, 1997) 

 

מגוון סביבות  •
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עבודה בקבוצות  •

 קטנות

נורמות השתתפות  •

 בדיון

מגוון אפשרויות  •

 להתבטא

מורים מציגים  •

 מהכיתה

 

 

הבניית הידע •

החדש על הידע 

 ;הקודם

התנסות המורים  •

 ;כלומדים
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