
משרד החינוך

המינהל הפדגוגי

ניסויים ויוזמות, אגף מו״פ

1

פדגוגיה  
מוטת  
עתיד
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Hybridity the new frontier,

Part of the 21c collection,

21cmuseumhotels.
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בלימודי  מונח הרווח בתחומי דעת שונים 

מקורו בביולוגיה של המאה  . באדריכלות ועוד, בתקשורת, תרבות וספרות
.  חיבור של מין עם שאינו מינו, שם ציין עקרונות של שעטנז ועירוב, 19-ה

רואה בו תחום שבין  הפילוסופיה ההיברידית  

בעקבות  . שטח ההפקר שבין גבולות וִמתארים ברורים, העולמות המוגדרים
נוצרת  , הנותרות בנבדלותן גם לאחר החיבור, החיבור בין ישויות נפרדות

מבקשת  הפוליטיקה ההיברידית . מציאות הטרוגנית

לחשוב מעבר לקטגוריות מהותיות והיא מתמקדת באסטרטגיה של הנכחה  
שבה כל גוף רשאי להציג באופן מורכב אפשרויות חברתיות שונות  , והצגה

בניצול משאבים  מאופיינת כלכלה היברידית.של קיומו

המקדם חיסכון משמעותי  
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1997, טויוטה פריוס
(בעל הנעה חשמלית בנוסף להנעת בנזין)הרכב ההיברידי הראשון 

יוצר ביצור המוני בשנה זו ושינה באופן דרמטי  את שוק הרכב
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?ומה בחינוך
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שילוב מיטבי בין  מתארת( משולבת)למידה היברידית 

.  ובין למידה פנים מול פנים בכתה( כולל מקוונת)למידה בכל מקום 

בהיבטי מותאמת אישית ולמידה עצמאיתשילוב זה מאפשר 

בפעלנות  י כך תומכת "וע, ונתיב הלמידה, אופן, מקום, זמן
.לומד

על מנת ליצור מהלך למידה משולבת מיטבי יש לתכנן את הלמידה כרצף של  

. מובנה ותומך הדדי, לכודמהלכים 
על מנת לתמוך  בהערכהבמסגרת הלמידה המשולבת נעשה שימוש 

.בהתקדמות מבוססת הבנת תכנים 



אופן

(לא מקוון/מקוון)

מקום

(מקרוב/מרחוק) 

פרסונליזציה

(מותאם אישית/אחיד)

זמן

(סינכרוני-א/סינכרוני)

למידה  
היברידית
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:  באים לידי ביטוי בהיבטים ארגונים ופדגוגיםיתרונות הלמידה המשולבת

ניתן להגדיר תמהיל משתנה וגמיש  ויסות והתאמת סביבת ההוראה והלמידה לאילוצים 

בשגרה  , המתחשב באילוצים שונים, גמישות זו יכולה לתמוך בקיום תהליך הוראה ולמידה סדור. של מקום ואופן למידה

ובחירום

שימוש בדיונים מקוונים מאפשר השתתפות וביטוי לכלל התלמידיםתמיכה בהיקף השתתפות נרחב

יצירת מרחב למידה בו קצב ההתקדמות הינו אישי ומבוסס על הבנה של התכניםיישום קצב למידה אישי

מקדמת פעלנות לומד בהתאמת התהליך לצרכיו ותחומי  פעלנות והתאמה אישית של הלמידה 

.  שלה/ העניין שלו 
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כולל בחירת מיקום וזמן  , מאפשרת גמישות גבוהה יותר בתהליך הלמידהגמישות במיקום הלמידה 

הלימוד

מאפשרת למורה להקדיש יותר זמן לאינטראקציה בין אישית  תמיכה באינטראקציה בין אישית 

י תכנון והקצאת נכונים של פעילויות הלמידה ללומדים בכיתה ולביצוע עצמאי בלמידה  "ע, פרטנית או עם קבוצות קטנות

מרוחקת או מקוונת  

מאפשרת ללומדים נגישות לתכני הלימוד לשם הכנה וחזרה לפי הצורךזמינות משאבים להכנה 

.  יישומים שונים של למידה מאפשרים מתן היזון חוזר מידי ללומדתרגול עם היזון חוזר 
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אתגרי הלמידה המשולבת

נטייה זו מקשה על קיום  נטייה להסתמכות על תשתית ומשאבים טכנולוגיים

או אמצעי  /תהליך למידה כולל ושוויוני במידה ולחלק מהלומדים אין גישה לתשתית טכנולוגית מתאימה ו
קצה  

אימוץ ויישום למידה משולבת דורש נכונות לשינוי תהליך  נכונות לאמץ שינוי וחדשנות

הלמידה וההוראה

למידה משולבת דורשת ממלמדים והלומדים סט של  שליטה במיומנויות רלוונטיות

מיומנויות תכנון ועיצוב  , מיומנויות ניהול זמן ולמידה עצמאית,מיומנויות הכוללות מיומנויות טכנולוגיות 
.תהליכי למידה משולבים והעברתם

לומדים בפרט בגילאים הצעירים, צורך בתמיכה מצד הסביבה הביתית

ובפרט  , (מקוונת ושאינה מקוונת)סיוע וליווי במסגרת למידה מרחוק , צעירים עשויים להזדקק לתמיכה
שותפות ותקשורת מורחבת בין המלמדים  , קיים צורך במעורבות, לאור זאת. סינכרונית-בלמידה הא

.והתחשבות בצרכים וביכולות הצדדים, למבוגרים התומכים

הבניית תהליך קוהרנטי אשר משלב את כלי בניית תהליך למידה קוהרנטי ומיטבי

ההוראה והלמידה באופן אופטימלי
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בקבוצות קטנות
שרטטו בהתאם לארבעת שדות הפעולה העיקריים  

מודל אפשרי ללמידה היברידית
התכוננו להצגה במליאה

אופן

(לא מקוון/מקוון)

מקום

(מקרוב/מרחוק) 

פרסונליזציה

(מותאם אישית/אחיד)

זמן

(סינכרוני-א/סינכרוני)

למידה 
היברידית


