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?מהי למידה מרווחת  
למידה מרווחת היא משמעותית משום שהיא  "

" מיישמת עקרונות מחקר המוח  

שיטה שפותחה  , למידה מרווחת

בתיכון מונקסיטון באנגליה בשנים  

היא שיטה ליצירת  , 2005-2011

טווח באמצעות  -זכרונות ארוכי

למידה מאומצת הבנויה משלוש  

חזרות  ומשתי הפסקות בנות עשר  

 . דקות ביניהן

באופן עקרוני הדבר דומה לדרך  

כשאנו  . שבה אנו לומדים כל הזמן

שומעים או רואים משהו בפעם  

הראשונה הוא יכול להיות מאוחסן 

אם אנחנו  . בזיכרון לטווח קצר

רואים או עושים משהו , שומעים

הוא יכול להכנס  , מספר פעמים

 .הטווח -לזיכרון ארוך

 בספרות הוא המרווחת הלמידה לשיטת המקור

 ארוכי זכרונות יצירת תהליך כי המראה ,המדעית

 בשביל מספיק מהיר – מהיר לעיתים הוא טווח

 בכשעה שלמה לימוד יחידת של תוכן לכסות

 .אחת

 חלקים משלושה בנוי מרווחת בלמידה שיעור

 תוכן יחידת  אותה את ולומדים חוזרים שבהם

 10 בנות הפסקות שתי וביניהם ,מאומצת בצורה

 למשל ,אחרות פעילויות מבצעים שבהן דקות

 .בחימר עיצוב או בכדורסל משחק

 כהרצאה לרוב בנויה החומר על הראשונה חזרהה

 באמצעות לרוב ,גדול ידע גוף מציג המורה בה

 בניסיונות מתמקדת השנייה החזרה .שקופיות מצגת

 את להציג ניתן .בחזרה או הנלמד בחומר להזכר

 מפתח מילות בה כשחסרות הפעם ,מצגת אותה

 החזרה .להשלים מתבקשים שהתלמידים

  לרוב והתלמידים ,בהבנה מתמקדת השלישית

 שנרכשו ומיומנויות ידע שדורשת מטלה מבצעים

 מלאה גרסה מייצרים אפילו או ,הקודמים בחלקים

 .השניה המצגת של

 עשר וביניהן ,ומהירות מובנות חזרות של זה תהליך

 לטווח בזיכרון המידע את מקבע ,הפסקה דקות

 .ארוך
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המדע שבבסיס  
 הלמידה המרווחת

למידה מרווחת היא דרך להפעיל את המסלולים העצביים במוח "
" טווח-באופן  אשר מאפשר יצירה של זכרונות ארוכי  

האם אי פעם ניסיתם ללמוד משהו 

אך נוכחתם שהכל נשכח כעבור  

.  טווח-זהו זיכרון קצר? מספר ימים

יש ביכולתכם לזכור  , מאידך

בבהירות דברים שלמדתם אפילו  

-זהו זיכרון ארוך. לפני הרבה שנים

מדענים יודעים שאלו סוגי  , טווח

זיכרון שונים כבור למעלה ממאה 

 (Hebb) ֶהּב, 1948כבר בשנת . שנה

יוצרים  , יורים יחד"הציע שנוירונים ש 

ומייצרים מסלולים מקובעים   "קשר

אך רק  , של נוירונים מקושרים

לאחרונה הצליחו להוכיח את  

    .התהליך הזה בתנאי מעבדה

  אותו של חוזר עירור הוא המפתח כי הוכח

  למוח מסר מעביר הדבר שכן ,עצבי מסלול

  על מבוססת הלמידה שיטת .חשוב שהמסלול

  על 2005 בשנת שפורסמה המוח על תגלית

 סיינטפיק" במגזין פילדס דגלאס .ר ידי

 ."אמריקן

  לבריאות האמריקאי הלאומי מהמכון ,פילדס

 שחקרה קבוצה בראש עמד ,הילד והתפתחות

 .טווח-ארוך זיכרון של המוחיים המנגנונים את

  זיכרונות נבנים שבו התהליך התגלה במחקר

 (מורים עבור יותר אפילו חשוב) וכן טווח ארוכי

  .אותם ליצור ניתן שבאמצעותו התהליך את

 כמסלול מתואר זיכרון של הביולוגי הבסיס

  הצוות .במוח ביניהם מקושרים עצב תאי של

  עצב תא כיצד בשאלה התמקד פילדס של

  עצב לתאי החיבור נוצר וכיצד פעיל הופך

  שבו שהאופן הראו שלהם הניסויים .אחרים

  וליצור לפעול להם שגורם הוא מגורים התאים

 של קבוע גירוי ,ההפתעה למרבה .קשרים

  גירוי רק אלא לפעול להם גרם לא התאים

 הדרך פריצת .מנוחה מרווחי ידי על המופרד

  שהגורם להבין החלו החוקרים' כאשר ארעה

 .'זמן הוא המשמעותי
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  היה לא הגירוי של הכולל אורכו

  .הגירויים בין המרווח אלא ,המשמעותי

 תהליכי התניע דקות 10 של מרווח כי נמצא

 .טווח-ארוך זיכרון של יצירה

 הלמידה שיטת בבסיס עומדת זאת תובנה

  לייצר דרך היא מרווחת למידה .המרווחת

-ארוכי זכרונות שבבסיס עצביים מסלולים

 ,החינוך לתחום מתאימה זו שיטה  .טווח

 .טווח-ארוך לזיכרון גדלה חישובות יש שם

 של נסיונם על מתבסס שלפניכם המדריך

 עדכניות עבודות .השיטה את שיצרו המורים

  של מפורט הסבר ,השיטה יעילות אודות

  למצוא ניתן ניסויים של ותוצאות התהליך

   קלי ידי על 2013 בשנת שפורסם במאמר

 הקישור באצמעות להורידו ניתן ,ווטסון-ו

 (לקישור הכותרת על לחצו)  שלהלן

R. Douglas Fields, ‘Making Memories Stick’ in 
Scientific American (Feb 2005, Division America) 

Paul Kelley and Terry Whatson, ‘Making long-term 
memories in minutes: a spaced learning pattern 
used in memory research in education’. 

:לקריאה נוספת  

Paul Kelley, Making Minds: What’s Wrong with 
Education and What Should We Do About 
It?(2007, Routledge) 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=making-memories-stick
http://www.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnhum.2013.00589/full
http://www.amazon.co.uk/Making-Minds-Whats-Education-Should/dp/0415414113/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1322388364&sr=8-1


מבנה שיעור  
 בלמידה מרווחת

אנו מציגים שיעורים בלמידה מרווחת העושים שימוש במצגות "    
"אך הדבר כלל איננו הכרחי PowerPoint 

שיעור למידה מרווחת מורכב  

המופרדים  , משלושה מקטעי הוראה

בשתי הפסקות בנות עשר דקות  

 :כדלהלן

הוראה פרונטלית של עיקרי המידע  •

 .והעובדות

 עשר דקות הפסקה•

התלמידים מנסים לשלוף מהזיכרון את  •

 .עיקרי המידע והעובדות

 עשר דקות הפסקה•

 .התלמידים מיישמים את המידע שלמדו•

 

 ,הצגה :ההוראה מקטעי בנויים כיצד

 .הבנה ,מהזיכרון שליפה

 המידע את כולל הראשון ההוראה מקטע

 יותר הרבה לרוב .ללמוד אמורים שהתלמידים

 .בודד בשיעור לכלול שנהוג ממה מידע

 על מועבר המידע הראשון ההוראה במקטע

  יושם הבאים בחלקים .מהיר בקצב המורה ידי

  תלמידים בין אינטראקציה על דגש יותר

 .מורה הוראת ופחות

 עקרון את להסביר ביותר הפשוטה הדרך

 מתמקד שהראשון היא המקטעים שלושת

  מהזיכרון שליפה בניסיון השני ,המידע בהצגת

 .המידע בהבנת מתמקד והשלישי

  באמצעות בשיעורים המידע את מציגים אנו

 .כלל הכרחי זה אין אך , PowerPoint מצגות

  שליפה ,הצגה" למבנה להיצמד הוא העיקר

 בין הפסקה דקות 10 לוודא ,"הבנה ,מהזיכרון

  עוסקים התלמידים בהן אשר המקטעים

 במהלך מהפעילות לחלוטין שונה בפעילות

 .ההוראה מקטעי
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 ?ההפסקות במהלך עושים מה

  הפסקות שתי מפרידות ההוראה מקטעי בין

  התלמידים במהלכן אשר דקות 10 בנות

 .דעת-מסיחת בפעילות עוסקים

  מלגרות להמנע חשוב אלו הפסקות במהל

 .ליצור מעוניינים אנו אותם הזיכרון מסלולי את

  לחלוטין שונה להיות צריכה הפעילות ,כן על

  היעילה הדרך .הלמידה בעת מהפעילות

 גופניות בפעילויות להשתמש היא ביותר

  אלו .אגלינג'ג כדוגמת קואורדינציה הדורשות

  שיווי הדורשת מוח אזורי המערבות פעילויות

  במיוחד פעילים אינם אשר ותנועה משקל

  מאפשרת זו פעילות .הלמידה מקטעי בזמן

 .קשרים יצירת ומאפשרת המוח לאזורי מנוחה

 :נוספות לפעילויות דוגמאות

 אוריגמי - נייר קיפולי•

 נייר דוגמאות גזירת•

 מסיקליים כסאות•

 בבצק או בחימר עיצוב•

 קלה אירובית פעילות•

 כדור משחקי•

 בבית תלמידים המאפיינות פעילויות על חשבו

  התלמידים את לשאול ניתן כן כמו ,יסודי ספר

 !אתכם להפתיע עשויות התשובות ,עצמם



 למידה מרווחת בפעולה
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 מקטע הוראה ראשון

 הפסקה ראשונה

 מקטע הוראה שני

 הפסקה שניה

 מקטע הוראה שלישי

 לחצו על התמונה לצפיה בסרטון

  מעבירה המורה ,הראשון ההוראה במקטע

  אורך .ללמוד שעליהם הידע את לתלמידים

 10-15 לאחר אך ,מוגבל אינו ההוראה יחידת

   על לשמור קשה כבר לתלמידים דקות

  להווצר מתחילים כבר זו ביחידה .ריכוז

 .זיכרון היוצרים מוחיים מסלולים

 נקודות לתלמידים מוצגות שלפניכם בסרטון

 'ט לכיתה בביולוגיה החומר של המפתח

  שאותו המידע להם מוצג .מחלות בנושא

  המצגת .הלימוד יחידת בסיום לדעת יצטרכו

  מילים ואוצר  מדעיות מפתח מילות כוללת

 .הלמידה לאורך ישמשו אשר

 

  .בראדלי לה'אנג היא אלו בסרטונים המורה

http://vimeo.com/25404466
http://vimeo.com/25404466


 למידה מרווחת בפעולה
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 מקטע הוראה ראשון

 הפסקה ראשונה

 מקטע הוראה שני

 הפסקה שניה

 מקטע הוראה שלישי

  להפעיל היא הראשונה ההפסקה מטרת

 המוח למסלולי ולאפשר אחר מוח איזור

 .ולהתחזק להמשיך הלמידה בזמן שפעלו

 זה ,דקות 10 באורך להיות צריכה הפעילות

  "לנוח" צריך שנוצר שהמסלול הזמן פרק

 צריך הפעילות אופי .נוספת הפעלה לפני

 בשיעור הנלמד לתוכן קשור ולא שונה להיות

  הפרעה של הסכנה את להקטין בכדי

 .הרצויים המוח מסלולי להווצרות

 

 דמויות יוצרים התלמידים שלפניכם בסרטון

 .מבצק פילים של

 לחצו על התמונה לצפיה בסרטון

http://vimeo.com/25407279
http://vimeo.com/25404466
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 מקטע הוראה ראשון

 הפסקה ראשונה

 מקטע הוראה שני

 הפסקה שניה

 מקטע הוראה שלישי

  חוזרת המורה השני ההוראה מקטע במהלך

 אותם .הראשון מהמקטע החומר על

  שגורם מה ,בשנית מגורים עצביים מסלולים

 על .כחשובים במוח מסומנים להיות להם

 ,לאינטראקטיבי ולהפכו זה מקטע לגוון מנת

 ניתן .התכנים הצגת אופן את לשנות מומלץ

 שונות דוגמאות מתן ידי על זאת לעשות

 חלק של החסרה ידי על או ,עקרונות לאותם

  אם לראות לתלמידים ולתת במצגת מהחומר

 .הראשון מהחלק זוכרים הם

  שקופיות מוצגות לתלמידים ,הזה בסרטון

 והם ,הראשון בחלק לשקופיות דומות

 .חסרות מפתח עובדות להשלים מתבקשים

  מעוניינים שאנו מידע להחסיר מאוד חשוב

 מוסט שלהם הקשב כך ,ידעו שהתלמידים

 .הלמידה בזמן אלו לעובדות

 לחצו על התמונה לצפיה בסרטון

http://vimeo.com/25411534
http://vimeo.com/25404466
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 מקטע הוראה ראשון

 הפסקה ראשונה

 מקטע הוראה שני

 הפסקה שניה

 מקטע הוראה שלישי

  אותם תקפים השניה ההפסקה במהלך

  .הראשונה בהפסקה כמו עקרונות

  המידע את המייצגים  העצביים המסלולים

   הפעילות .נוספות דקות 10-ל "נחים" שנלמד

 יכולה או אחרת להיות יכולה זה בשלב

  בהפסקה הפעילות של וריאציה להיות

  צריכה הפעילות כי שוב נדגיש .הראשונה

 מקטע בזמן מהפעילות לחלוטין שונה להיות

 .הלמידה

  מעצבים התלמידים שלפניכם בסרטון

 . מבצק צפרדעים

 לחצו על התמונה לצפיה בסרטון

http://vimeo.com/25416053
http://vimeo.com/25404466
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 מקטע הוראה ראשון

 הפסקה ראשונה

 מקטע הוראה שני

 הפסקה שניה

 מקטע הוראה שלישי

 תוכן באותו משתמשת המורה זה במקטע

 יותר מושם זה בחלק .הראשון בחלק כמו

  באמצעות הבנה הוכחת :התלמידים על דגש

  פעילות באמצעות זאת לעשות ניתן .יישום

 בחלק שנרכש בידע שימוש שדורשת

 .הראשון

  היא .זה חלק להוביל חייבת לא המורה

 את ולוודא התלמידים בין להסתובב יכולה

 .שלהם ההבנה ואת הידע

 

 שקופיות סדרת קיבלו התלמידים ,בסרטון

  להזכר התבקשו הם .דפים על מודפסות

  הקודמים בחלקים שלמדו מרכזי במידע

 .ומשימות שאלות במספר וליישמו
 לחצו על התמונה לצפיה בסרטון

http://vimeo.com/25422848
http://vimeo.com/25404466


למידה מרווחת  
חקר-ולמידה מבוססת  

',  לומדים מומחים'תלמידים שמבצעים מטלות חקר הופכים ל"
"לפרש ולהעריך מידע בכוחות עצמם, למצוא, מסוגלים  

הוכחה כשיטה  למידה מרווחת 

אטרקטיבית עבור בתי ספר בשל  

הפוטנציאל הברור שלה לעזור 

.  לתלמידים לזכור חומר במבחנים

תמכה  ' למידת המחר'תוכנית 

בלמידה מרווחת בשל יכולתה 

לאפשר למידה מבוססת חקר  

(Enquiry-based Learning, EBL )

ולמידה מבוססת פרוייקטים  

(Project Based Learning, PBL) 

 למידה היא (EBL) חקר מבוססת למידה

  מענה לצורך והערכתו מידע חיפוש באמצעות

  התלמידים .בעיות ופתרון פתוחות שאלות על

 ',מומחים לומדים'ל הופכים החוקרים

  המידע את ולהעריך לפרש ,למצוא המסוגלים

  והידע המיומנויות את ליישם וכן ,בעצמם

  מבוססת בלמידה .מגוונים בהקשרים שרכשו

 חקר מבצעים התלמידים ,(PBL) פרוייקטים

 .בסופו שתוצר רחב מפרוייקט כחלק

  היה שזה משום EBL  -ל נתייחס זה במדריך

 ,2005-2011 בשנים מונקיסטון בתיכון המיקוד

 פרוייקטים מבוססת למידה ליישם ניתן אך

 .המידה באותה

  הוא ספר בבתי EBL  בתכנון האתגרים אחד

 התוכן תחום את רוכשים התלמידים כי לוודא

  בתת עומק-חקירת על בנוסף רוחבו לכל

 למידה לתמונה נכנסת כאן .מסויים תחום

  בלמידה שיעורים העברת באמצעות .מרווחת

 של עצמאי של מחקר לביצוע במקביל מרווחת

  להבטיח יכולים המורים ,התלמידים

  התוכן בתחום הידע את רוכשים שהתלמידים

 .היריעה רוחב על להתפשר בלי
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 למידת'  ארגון :רוצים שהתלמידים מה זה

 תלמידי ,הפלא למרבה כי מצא 'המחר

  למידה של בתמהיל מעוניינים ביניים חטיבות

 60% -כ) "פרונטלית" ולמידה חקר מבוססת

  לגבי נלהבים אנו .(פרונטלי 40% -ו חקר

 הלמידה דרך שזו משום מרווחת למידה

 .נתקלנו בה ביותר היעילה הפרונטלית



מדעים : למידה מרווחת בפעולה
אנגליה, במונקסיטון' בכיתה ט  

ואת  , את מעוניינת שהתלמידים יתפתחו כלומדים"
אך עדיין עליהם  , מסוגלת לראות את התמונה הכוללת

"להגיע להשגים במקצוע הלימוד  

תיכון מונקסיטון היה החלוץ  

בלמידה   מרווחת למידהביישום 

עם ( 2005-2011)מבוססת חקר 

תוכנית לימודים מבוססת חקר  

התוכנית (. 13-14גילאי )' בכיתה ט

לה  'עוצבה בידי המורות אנג

בראדלי ולואיז דיקסון במטרה  

להבטיח שהתלמידים ירכשו את 

.  המיומניות המדעיות להן ידרשו

לה מציינת שהמוטיבציה  'אנג

הם ': בקרב התלמידים עלתה

אוהבים לעשות משהו שהוא 

הם אוהבים את הבעלות  , שלהם

 .'ואת החופש

  מתוכנית לעבור בטוחות חשו ולואיז לה'אנג

  לתוכנית פרונטלית הוראה מבוססת לימודים

 להשתמש יכלו שהן משום ,חקר מבוססת

  החומר את לכסות בכדי מרווחת למידהב

 לא' לואיז כדברי או .השונים בנושאים הנדרש

  לולא בלבד החקר את לבצע נלהבת הייתי

  .לגבותו כדי המרווחת הלמידה את לי היתה

  ,כלומדים יתפתחו שהתלמידים מעוניינת את

 אך ,הכוללת התמונה את לראות מסוגלת ואת

  במקצוע להישגים להגיע עליהם עדיין

 .'הלימוד

 ערכו התלמידים הסמסטר מחצית במהלך

 למידת כללו אשר ,תחומיים-רב פרוייקטים

 על האדם בני משפיעים בהם אשר הדרכים

 (מומצאות) רפואיות בעיות ופתרון ,הארץ כדור

  עם היכרות באמצעות אדם בני של

 .שלהם החיים ואורח הסימפטומים

 מרווחת למידה במצגות השתמשו המורות

  מיומנויות גם כמו התוכן את ללמד בכדי

  על הלימוד ביחידת' :מסבירה לה'אנג .מדעיות

  דרך בכל להמקד יכולים הם הסביבה מדע

 ,הארץ כדור על אדם בני משפיעים בה אשר

  ההתחממות של הכימיה את להכיר עליהם אך

  הלמידה בזמן לכן .'י כיתה לקראת הגלובלית

  הדלקים בנושא התמקדנו המרווחת
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 לא והם מאחר ,לאטמוספירה ובהשלכות

  למשל לחקור יבחרו אם הזה החומר את ילמדו

 .'בשנהב המסחר נושא את

  מרווחת למידה באמצעות שנלמד נוסף נושא

  נתונים וניתוח איסוף במיומנויות התמקד

 ובכדי יסודי חקר לעריכת אותם להכין במטרה

 .ישמרו שהמיומנויות להבטיח

 למידה בין השילוב כי מצאו ולואיז לה'אנג

  אפשר ,חקר מבוססת ולמידה מרווחת

  לתוכנית מעבר הרבה חומר ללמוד לתלמידים

  ליחידה לב ניתוח הוסיפו הם למשל .הלימודים

 מוזכר לא הלב נושא .בבריאות שהתמקדה

 בזו לא וגם) 'ט כיתה של הלימודים בתוכנית

 ולואיז לה'אנג ,כביולוגיות אך ,('יא או 'י של

 תפקוד את יכירו שתלמידיהם חשוב כי חשבו

  מאחר .אותם יעניין הנושא כי וידעו ,הלב

  מכוסה הלימודים בתוכנית הנדרש והחומר

  אחרים והיביטים המרווחת למידהה באצעות

  זה נושא לכלול חופשיות היו הן ,החקר של

 .בביולוגיה שהתמקד בחקר



שפה זרה  : למידה מרווחת בפעולה
פורטוגל, בארמיסנדה' בכיתה י  

תוכנית הלימודים פותחה לפי תוכניות לאומיות  "
ובית ספריות בכדי להבטיח שהתלמידים ירכשו  

"כישורי שפה  

שנה לאחר הניסוי  במונקסיטון 

שיטת הלמידה ( 2005-2011)

המרווחת יושמה בחטיבת הביניים  

הניסוי כלל  . ארמסינדה בפורטוגל

תלמידים   10שתי קבוצות ובהן 

בלימודי שפות   (17עד  14בני )

טרם  (. גרמנית ואנגלית)זרות 

התלמידים בשתי הקבוצות  , הניסוי

מתוארים כבלתי קשובים ובעלי 

תוכנית הלמידה . הישגים מגוונים

לניסוי פותחה בהתאם לתוכניות 

לאומיות ובית ספריות בכדי  

להבטיח שהתלמידים ירכשו את 

 .כל כישורי השפה

  הספר בבית המרווחת למידהה ניסוי

  ,הריכוז יכולת את לשפר נועד ארמסינדה

 לימוד בשיעורי המדוייקת והשליפה הזיכרון

  המורה ידי על נערך הניסוי .מודרנית שפה

  על ונתמך וגרמנית אנגלית המלמדת ואז אנה

 אחרי עקב המחקר .והאוניברסיטה עמיתיה ידי

  בעיות עם נפרדות תלמידים קבוצות שתי

  ברמה היו הראשונה הקבוצה .דומות

 תלמידים 9 כללה היא .בגרמנית התחלתית

 פירוט ראו) קשב וחוסר נמוכים הישגים עם

 19 כללה השניה הקבוצה .(הבאה בשקופית

  זו בקבוצה .באנגלית בינונית ברמה תלמידים

 וקושי משתנות ברמות הישגים :דומות בעיות

  לשתי השוו אלו קבוצות  .קשובים להשאר

  גרמנית שלמדה לקבוצה .ביקורת קבוצות

  תלמידים 19 בת ביקורת קבוצת השוותה

  לקבוצה .גבוהה יותר מעט גרמנית ברמת

  עם ביקורת קבוצת נבחרה אגלית שלמדה

  לעומת עובר בציון 78%) יותר גבוהים הישגים

 77%) יותר גבוהה מוטיבציה ובעלת (63%

 .(68.4% לעומת זרה שפה אהבו
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  נקודת :זויות משלוש התבצע הנתונים איסוף

  ,תצפית טבלאות י"ע לדוגמה)  המורה מבט

 ,(הסרטה ,ספונטנית תצפית ,מורה דיווח

  תצפית טבלאות למשל) חיצונית מבט נקודת

 המבט מנקודת וכן (אחרים מורים י"ע שמולאו

  ,מבחנים ,מידיות תוצאות) התלמידים של

 על .(וראיונות שאלונים ,טווח-ארוכי מבחנים

  את רכשו התלמידים שכל להבטיח מנת

 אחד כל ,אותם ותרגלו הנדרשות המיומניות

  לתוכנית בהתאם ואז 'גב י"ע תוכנן מהשיעורים

  מיומניות 9 המדגישה הלאומית הלימודים

 ,מילים-אוצר ,דיבור ,האזנה ,כתיבה ,קריאה)

 .(למידה כישורי ,היגוי ,דקדוק ,איות



ושליפה  , זיכרון, קשב
 מדוייקת מהזיכרון

  67%-קבוצת הניסוי באנגלית שיפרה את הישגיה מ"
שעברו את המבחן  95% -ל, שעברו בסמסטר הראשון

 ."דקות בלבד של למידה מרווחת 45באמצעות , המסכם

מטרת המחקר בארמסינדה הייתה  

לבדוק אם למידה מרווחת תשפר  

הזיכרון  , את יכולות הקשב

גישת ההוראה הייתה  . והשליפה

לחזקאת התלמידים החלשים  

שתי קבוצות הביקורת כללו  : יותר

תלמידים חזקים או מתקדמים יותר  

אשר למדו בלמידה מקובלת  

והישגיהם השוו לקבוצות הניסוי  

שבהם תלמידים פחות חזקים או  

כל אחת מקבוצות  . מתקדמים

הניסוי למדה שישה שיעורים  

וכן  , מלאים בלמידה מרווחת

מספר מבחנים ותרגילים שנערכו  

 .לאחר מכן

 קשב

  של הכללית הקשב רמת את למדוד קשה

  וסווגה ספרה ואז ,כן על .בפועל התלמידים

  תלמידים כי היה ניכר שבהם הרגעים את

 בעיסוקיהם עסקו ,קשובים אינם מסוימים

  ,עמדו :למשל) שקט חוסר הפגינו או הפרטיים

   .(ושוב הלוך הגוף עברי את הניעו

  התלמידים  ,למשל בגרמנית הניסוי בקבוצת

 על המעידים התנהגות אירועי 21 על דיווחו

 רגיל שיעור של דקות 90 במהלך קשב חוסר

  הלמידה יישום לפני  (תלמיד לכל 2.3)

  37 על דיווחה הביקורת קבוצת .המרווחת

  בסוף . (לתלמיד 1.9) זמן פרק באותו אירועים

  אצל ,דקות 90 בן רגיל שיעור במהלך ,השנה

  נרשמו מרווחת בלמידה שלמדו תלמידים

  לעומת קשב חוסר של מקרים 50 פחות

 1.1 או 60 לעומת 10) הביקורת קבוצת

  זה ממצא .(לתלמיד 3.2 לעומת לתלמיד

 היתה המרווחת הלמידה שלשיטת מוכיח

 לשיעורי מעבר התלמידים על חיובית השפעה

   .עצמם המרווחת הלמידה
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 למידה

  הצליחו שהתלמידים לתוכן מתייחסת הלמידה

  ציונים באמצעות בעיקר ונמדדה ,ללמוד

   באנגלית הניסוי בקבוצת .מסכם במבחן

 

  ,הראשון בסמסטר עוברים 67% -מ שיפור ניכר

 למידה חזרת עם וזאת) המסכם במבחן 95% -ל

  הביקורת שקבוצת בעוד (דקות 45 בת מרווחת

  חזרה שיעור עם)  60%-ל עוברים 78% -מ ירדה

 .(דקות 90 באורך רגיל

 

 מהזיכרון מדוייקת שליפה

  באמצעות נמדדה מדוייקת שליפה ,לבסוף

  השיעור של האחרון בשלב התלמידים תוצרי

  .טווח-ארוך זיכרון מבחן ידי על גם ולעיתים

  ,פ"בע לשינון בניגוד מדוייקת בשליפה השימוש

  מסויימת בשפה להשתמש לתלמידים גרמה

 את רק לא לזכור התבקשו הם .הנכון בהקשר

  ליישמם גם אלא החוקים \הביטויים \המילים

 .תקשורת דרש שלרוב ,מסויים במצב כהלכה

 התלמידים ,למשל ,באנגלית הניסוי בקבוצת

  במבחנים (20 מתוך) 18 של לממוצע הגיעו

  .1.8 של (.ת.ס) תקן סטיית עם עצמית בבדיקה

  .ת.ס) 17.2 של ציון השיגו הם מכן לאחר שבוע

 (5.0 .ת.ס) 14.6 לעומת מבחן באותו (1.4

 ,מכן לאחר שבועות ארבעה .הביקורת בקבוצת

 סטיית עם זהה לתוצאה הגיע הביקורת קבוצת

  הניסוי קבוצת ואילו (5.6) יותר גבוהה תקן

 18.6 כה עד שלהם ביותר הגבוהה לציון הגיעה

 .(1.6 .ת.ס)



ממצאים נוספים מארמסינדה  
 ועצות שימושיות למורים

למידה מרווחת יכולה להיות יותר יעילה  "
 ."ויותר מהנה עבור תלמידים ומורים גם יחד

,  בנוסף לתוצאות בנוגע לקשב

למידה ושליפה מהזיכרון בניסויים  

קיים מידע נוסף , בארמסינדה

שהתגלה כתוצאה מהמחקר  

הממצאים  . אודות למידה מרווחת

שלהלן והעצות למורים לקוחים  

 .מתוך מחקרה של המורה אנה ואז

למידה מרווחת יכולה להיות יותר  "

יעילה ויותר מהנה עבור מורים  

 .היא מסבירה, "ותלמידים גם יחד

 (הפעולה)* מחקר ממצאי
 

  להוות עשויה עצמה בפני מרווחת למידה•

 .רבים תלמידים עבור מוטיבציה

  או\ו מיומנות כל עם השיטה את ליישם ניתן•

 .תוכן

  צריכה הראשונה ההעברה ,הקשב לחידוד•

  וההעברה מינימלית תלמידים השתתפות לדרוש

  בקבוצות בעיקר) כתובים עזרים דורשת השניה

 .(גדולות

  ומשנים אחרים משיעורים חזרה משימות•

  או מהנות פעילויות באמצעות) קודמות

  עצם את הוכיחו ,המרווחים במהלך (משחקים

 .תרבותיות פעילויות גם כמו ,כיעילות

  ,אישית מותאמות יותר הן שהפעילוית ככל•

 .התלמידים של המעורבות רמת עולה

  השניה ההפסקה במהלך גופנית פעילות•

  הלמידה בשלב יותר טובות לתוצאות מביאה

 .הבא

 .הארוך בטווח למידה בשיטות שיפור יתכן•

 .פעולה בשיתוף למידה חיזוק יתכן•

  בכדי למדידה ניתנים וכמותים איכותיים הישגים•

 .שונות גישות של השפעתן לבדוק

  יותר משתתפים חלשים תלמידים כי נראה•

  טובות תוצאות ומשיגים , (וכמותית איכותית)

 .האחרונה במטלה יותר

  ניהול של במונחים כיעיל הוכח לשיטה מעבר•

 .כיתה
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  ודקדוק מילים אוצר ברכישת רואים תלמידים•

  לשימוש) ביותר המתאימות כמיומנויות

 .*(הזו הלמידה בשיטת

 טכנולוגיה דורשת איננה מרווחת למידה•

 .חדשנית

 המתרגמת הערות*

 

 למורים שימושיות עצות

 

 יעיל אחד בעיצוב PowerPoint מצגת לבחור•

 .אליו ולהצמד

  העדפותיהם את ולהכיר מראש לחשוב כדאי•

 .התלמידים של וצרכיהם

  למידה על התלמידים עם לדבר כדאי•

 בחרנו מדוע ,עובד זה כיצד ,זה מה) מרווחת

 (?בכך

  ולהדגיש באינטונציה טוב שימוש לעשות•

 .הקריאה בעת חשובים תכנים או מילים

 בשיעור עובדת לא השיטה אם לוותר לא•

 .שלכם מהטעויות למדו .השני או הראשון

 .שונות תלמידים קבוצות עם לנסות כדאי•

 שאותה הלמידה בבעיית להתמקד כדאי•

 .(כזו יש אם) לפתור מנסים

 .לתלמידים להקשיב כדאי תמיד•

  איתם וחילקו המורים לעמיתיכם ספרו•

 .וחוויות חומרים



 שאלות נפוצות
(לה בראדלי ולואיז דיקסון'תשובות מאת אנג)  

שאלו את התלמידים שלכם מה הם רוצים  "
 "הם יודעים ממה הם נהנים! לעשות

  מתאימה גיל קבוצות לאילו

 ?השיטה

  עם לעבוד אמורה השיטה

 שימו אך .גיל בכל תלמידים

  שמופיעות המצגות כי לב

  לתלמידים תוכננו בהמשך

 .13-18 בגילאי

  מתאימה יכולת רמת לאיזו

 ?המרווחת הלמידה

  לכל מתאימה מרווחת למידה

  שהתלמידים בתנאי ,רמה

 .לקרוא יודעים

  לכלול מה מחליטים כיצד

 ?בשקופיות

 שהכי מה את כוללות אנחנו

 .ידעו שהתלמידים לנו חשוב

 .היחיד המנחה הקו זהו

  לקחת צריכים זמן כמה

 ?ההוראה מקטעי

 יכולת היא היחידה המגבלה

 ,שלכם התלמידים של הריכוז

 .טוב הכי לומר תדעו ואתם
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  מתאימות דקות 10 מניסיוננו

 הוא והמקסימום) ראשון למקטע

 והשלישי השני המקטעים ,(15

 באופי תלוי – יותר גמישים

 .המתוכננות המשימות

  לכסות כדאי מידע כמה

 ?אחד בשיעור

  ,שלמה שנה של חומר כסות ניתן

 לחלק מציעות אנו .מתיש זה אבל

 לשלושה שלמה שנה של חומר

 להצמד חשוב .לפחות שיעורים

 לנו יש כמורים .היבשות לעובדות

 אך .נוספים רבדים להוסיף צורך

  רק לכלול חשוב המצגת עבור

 .הנדרש את

 מתוך מה מחליטים כיצד

 במקטע להוציא המצגת

 ?השני ההוראה

 שאתם הדברים את להוציא כדאי

 מילות כלומר ,שיזכרו רוצים

 .המרכזיים הרעיונות או\ו המפתח

  הפריטים כמות על להחליט כדאי

 .ורמתם התלמידים גיל לפי

  מקטעי בין ההבדל מה

 ?והשלישי השני ההוראה

  בשליפה מתמקד השני המקטע

 השלישי והמקטע ,מהזיכרון

 במקטע ,כלומר .הבנה בודק

 כמה לבדוק עליכם השני

 .כה עד קלטו התלמידים

  אנחנו המדעים במקצוע

 מהמצגת מילים מוציאות

 מהתלמידים ומבקשות

  הרבה שיש מאחר ,להשלימן

  .המדעים במקצוע מפתח מילות

 צרכים יש אחרים למקצועות

 ,במתמטיקה למשל .אחרים

 בעיות לפתור יכולים התלמידים

 שיטת את הבינו אם לבדוק כדי

 .שנלמדה המסויימת הפתרון

 התלמידים ,השלישי במקטע

  הם בה משימה מקבלים

 .שלמדו מה את ליישם נדרשים

 לתת ניתן ,למשל במתמטיקה

  "האמיתי העולם"מ משימה

  באמצעות לפתור שעליהם

 .שלמדו המושגים

  המומלצות הפעילויות מהן

 ?ההפסקות לזמן

  דברים שלושה על לחשוב צריך

 צריכות הפעילויות :מרכזיים

 האפשר ככל שונות להיות

  10-כ ולקחת מגוונות ,מהמצגת

 על ממליצות אנחנו .דקות

 מעט הכוללת גופנית פעילות

  .כתיבה כוללת ושאינה דיבור

  אחרים מוח שאיזורי בכדי וזאת

  .ההפסקות בזמן פעילים יהיו

  לפעילויות ללכת שכדאי גילינו

 יותר צעירים ילדים כ"שבד

  הפעילויות ,מהן נהנים

 היו כה עד ביותר הפופלריות

  ופעילויות גלינג'ג ,בבצק פיסול

 לצאת ניתן אם בעיקר – ספורט

 גם ניתן אך) בקלות החוצה

 ,לסיום .(כמובן בכיתה להשאר

  מה שלכם התלמידים את שאלו

  יודעים הם !לעשות רוצים הם

 !נהנים הם ממה



 שאלות נפוצות
(לה בראדלי ולואיז דיקסון'תשובות מאת אנג)  

לעזור  : ללמידה מרווחת יש תכלית מאוד מסויימת"
 ."לתלמידים לרכוש כמות ידע גדולה בזמן יחסית קצר

  המיטבית המידע כמות מהי

  בשקופית להכניס שכדאי

 ?אחת

  על לחשוב צריך שקופית בהכנת

  בעיני מעניין שיראה מה

  מכילה השקופית אם – התלמידים

  ישתעממו הם – טקסט הרבה

  בחלוקת אך .אותה לקרוא

 יותר להכניס ניתן מפתח לנקודות

 .במילים להעמיס בלי מהמצופה

 

 Power עם בנוח ה\חש לא אני

Point. ניתן דרך עוד באיזו  

 ?שקופיות להכין

 שיהיה הוא ביותר החשוב הדבר

  אין .השקופיות את לקרוא קל

 .מתוחכם בעיצוב צורך

  מצגת לקחנו התחלנו כשאנחנו

  וערכנו אחרת ממורה קונבנציונלית

  דבר אותו לעשות ניתן .שינויים בה

  וכן מספקים שאנו המצגות עם

 .5 שבעמוד בהוראות להעזר
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  מוזיקה להשמיע יעזור האם

  ,מרווחת בלמידה שיעור בזמן

 ?להפריע עלול זה שמא או

 ,לכאן או לכאן עדויות לנו אין

  השיעור את הופך זה אם אבל

 .לנסות אפשר יותר למהנה

 

  על לעבור כדאי מהירות באיזו

 ?השקופיות

  יותר קצת לעבור מציעות אנחנו

 שיש משום ,רגילה מבהצגה מהר

  וכן עליו לעבור מידע מאוד הרבה

 .לחדר אנרגיה מכניס שזה משום

 בשביל מהר לעבור צורך אין אבל

  .יעילה תהיה המרווחת שהלמידה

 שלכם לקהל בהתאם יקבע הקצב

 שעליכם המידע לכמות ובהתאם

  להתנסות כדאי .להעביר

 .שונות במהירויות

  בזמן לדבר עדיף תמיד האם

  את להעביר ולא המצגת

 ?בשקט השקופיות

  שזאת משום ,מדברות תמיד אנחנו

  עבור הגיונית לא מטלה נראית

  ולקרוא בשקט לשבת תלמידים

  .בכיתה דבר שקורה בלי מצגת

  בשקופיות והתוכן מאחר ,בנוסף

 הסבר מעט דרוש ,ממוקד מאוד

   .יבינו שהתלמידים כדי נוסף

 

  שתלמידים כדאי תדירות באיזו

 ?מרווחת בלמידה ילמדו

  תכלית יש מרווחת ללמידה

  לעזור :מסויימת מאוד

  ידע כמות לרכוש לתלמידים

  במרבית .קצר בזמן גדולה

 .שלנו המטרה לא זוהי הזמן

  מתאימה מרווחת למידה לכן

  מסויימות בהזדמנויות ורק אך

 .סמסטר במהלך



עמדות תלמידים לגבי  
 למידה מרווחת

עיפרון או  , לכל שיעור רגיל דרושים לך עט"
 ."אבל למידה מרווחת משנה את כל זה. ספרים
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 :מרווחת למידה

 תלמידה של מבט נקודת

 16 ,בארט לוסי

-------------------------------------- 

  ששיעורים לכם אומרת היית אם

  יותר חשובים ואינטנסיביים קצרים

  על משעות טובים ציונים לצורך

 הייתם ,רצופה למידה של שעות

 .שהשתגעתי בוודאי חושבים

  לקחת לכם אומרת הייתי אם ומה

  בין דקות כמה של הפסקות

  עונים הייתם ,'בטח' ?הללו השיעורים

  משום כנראה זה .מאמינים ולא לי

  גישה ,מרווחת למידה ניסיתם שלא

  ,באנגליה שלי ס"בביה חדשה

 ההבנה ועל מדע על שמבוססת

 .וזוכר לומד המוח כיצד שלנו

  היא ?מרווחת בלמידה לומדים כיצד

  כמעט ,שיעורים שלושה כוללת

  10 בנות הפסקות וביניהם ,זהים

  אבל ,משונה קצת היא החוויה .דקות

  .מאוד דחוסים השיעורים !מעניינת

  שלמה יחידה על החזרה ,למשל

  מערכת .דקות 12 ארכה בביולוגיה

 הורמונים ,תזונה חוסרי ,העצבים

 מפני והגנה סמים ,החודשי והמחזור

 .פתוגנים

  בקצב ומעבר בשקופית מוצג הכל

  .בדקה שקופיות 7-8 של מסחרר

  הדקות 10 בת ההפסקה במהלך

  מנטלית ולא גופנית פעילים אנחנו

  כדרור כמו בפעילוית ומשתתפים

  .קבוצתיים ומשחקים כדורסל

 אחרים אזורים להפעיל הוא הרעיון

  בזמן הופעלו אשר מאלו במוח

 נותנים אנחנו ,למעשה .השיעור

  מדעי שמחקר מה ,מנוחה למוח

  בשביל הכרחי שהוא מראה חדש

 .ישארו שהזכרונות

  ,עט לך דרושים רגיל שיעור בכל

  למידה אבל .ספרים או עיפרון

  אין .זה כל את משנה מרווחת

  .דעתך את יסיח אשר דבר לפניך

  ,ומצגת מורה זה שנחוץ מה כל

  מקשיבים .להתמקד היכולת ואת

  בזיכרון מאוחסן והמידע וצופים

 .ארוך לטווח

  בזמן הראש בתוך קורה מה אז

  שקורה מה לעומת מרווחת למידה

  שיעור או רגיל שיעור במהלך

  על רק להעיד יכולה אני ?חזרה

  בעיקר ,ספורט אוהבת אני .עצמי

   ?מדוע .אתגרי ספורט

  והצורך מהירה חשיבה ,האדרנלין

 התחום .קדימה אחד צעד להיות

 את אם .טיפוס הוא שלי

  לפני מידי רב זמן מתמהמהת

  מאבדת את – הבא הצעד ביצוע

  את לאבד ויכולה – הביטחון את

  מוכנה להיות צריך תמיד .האחיזה

  יכולה לא את אך ,שיגיע למה

  אם .מודע באופן כך על לחשוב

  תדעי לא ,לזוז תפסיקי את ,תחשבי

  סיימתי אם .ותפלי לעשות מה

  אני – יותר או שעה שארך – טיפוס

 במוחי כולו את לשחזר יכולה

  .שעשיתי מה כל לראות ,בשניות

  קצת היא ,מרווחת למידה ,עבורי

  ,ללמוד מנסה לא אני .הטיפוס כמו

  לא ואני כלום כותבת לא אני

  כאילו מרגיש זה .חזרות מבצעת

  ,הראש בתוך בסרט צופה אני

  שלי והיכולת ,בעבר שראיתי סרט

 הופכת המוצג המידע את להבין

  – יותר בהירה – יותר מדוייקת

  בזמן .שוב המידע את רואה כשאני

 בהנחיות מתמקדת אני ,ההפסקות

 .הגופנית לפעילות

  של סרט עם נשארת אני ,בסוף

  כמו בדיוק ,הראש בתוך השיעור

 .טיפוס של הזיכרון

  בלמידה שלי הראשון הניסיון

  2007 במרץ התרחש מרווחת

   מחדש נבחנה שלי הכיתה כאשר

   .2006 מנובמבר במדע בבחינות

  חזרה של אחת שעה רק לנו הייתה

  שהכילה) מרווחת למידהב

  ארבעה של עבודה בדחיסות

 הבחינה .(שעבר מהקיץ חודשים

  – באנגליה מאוד חשובה הזאת

  אוניברסיטה איזו לקבוע יכולה היא

 יותר הצלחנו רובנו .אותך תקבל

  למידה של שעה לאחר בבחינה

  כלל למדנו שלא אפילו ,מרווחת

  -ו A, B מציוני שיפרתי אני .בנוסף

C, ל-A ו בהכל- A+ (שמיצב מה  

  A ציוני של העליון בחמישיון אותי

  הכיתה  !מדהים היה זה .(באנגליה

  שחוותה הראשונה הייתה שלי

  :לדוברת הפכתי .מרווחת למידה

  BBC  הטלויזיה ברשת אותי ראיינו

  כמו לאומיים מעיתונים וכתבים

 ."מירור דיילי"ה



עמדות תלמידים לגבי  
 למידה מרווחת

.  השיעור אפשר לי לשמור על ריכוז לכל אורכו "
זה מעניין למדי משום שלעיתים אני מוסח 
 ."ומאבד את הריכוז לקראת סוף השיעורים
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  ריכוז על לשמור לי אפשר השיעור

  משום למדי מעניין זה .אורכו לכל

  את ומאבד מוסח אני שלעיתים

  .השיעורים סוף לקראת הריכוז

  לי אפשרו במרווח הפעילויות שתי

 את לשמר התלמידים ולחברי

  בכך ,הביוכימית ברמה המידע

  גם אך ,במוח אחר אזור שהפעלנו

  ישבנו שלא כך מנוחה לנו אפשרה

 התחלנו כאשר .הזמן כל במקום

 נינוחים היינו ,ללמוד שוב

 .הנלמד בנושא וממוקדים

  את כללו הלמידה חזרות שלוש

  שלוש שהופיע המידע אותו

 ההצגה דרך ,זאת עם יחד .פעמים

  אפשר זה .שונה מעט הייתה

  של שונים בחלקים להתמקד

 מה את לנו הזכיר וגם ,החומר

 .ההפסקה לפני שלמדנו

  ,ארמסטרונג רמי'ג ,אחד כתב

  החזרה משיעורי דבאח ישב אפילו

  חושבת אני .מרווחת למידהב שלנו

  ספר בבתי תאומץ השיטה שאם

  החינוך הפני את לשנות יכולה היא

  עד יקרה לא שזה יודעת אני !לעד

  סביר אבל ,לימודי את אסיים שאני

  שכנראה אלו הם ונכדי שילדי

 .הזו מהתגלית ירוויחו

--------------------------------------- 

  למידה לעומת מרווחת למידה

 (מרווחים ללא) מאומצת

 17 ,גריבי'מק דילן

-------------------------------------- 

  למדתי לימודי שנות 12 במהלך

  בלמידה שימוש תוך בעיקר

  לי הייתה לאחרונה אולם .מאומצת

  בלמידה שיעור לחוות הזדמנות

 .מרווחת

 ההוראה לשיטת בהשוואה

 המרווחת הלמידה ,הרגילה

  יותר בזיכרון לאחסן לי אפשרה

  לחמישה התחלק השיעור .מידע

  ללמידה הוקדשו שלושה .חלקים

 .במרווחים לפעילות ושניים

 

 

 



'למידת המחר'אודות   
)Learning Futures  (  

מדריך הלמידה המרווחת הוא חלק מסדרת כלים ומדריכים  "
חינמית ופתוחה אשר נועדה לעזור לבתי ספר ליישם גישות  

 "לתכנון למידה' למידת המחר'
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ש פול  "יסדו הקרן ע 2008בשנת 

המלין ויחידת החדשנות את 

 (Learning Futures)' למידת המחר'

בכדי למצוא דרכים לשיפור   

התוצאות בחינוך על ידי העלאת  

המעורבות של אנשים צעירים  

 .בלמידה

  40 -עבדנו עם מעל ל, מאז

חטיבות ביניים בפיתוח שיטות 

,  חדשניות להוראה ולמידה

 .הממוקדות בהעלאת המעורבות

  גישות ארבע אפיינו ,זו עבודה במהלך

 :למידה לתכנון השפעה רבות

  עם חקר מבוססת למידה של שילוב1.

  על המבוססות יותר מסורתיות שיטות

 .פרונטלית הוראה

  לחקר יציאה כבסיס הספר בית ראיית2.

 .סופי כיעד ולא ,מגבולותיו יוצא אשר

 נרחבים  למידה יחסי ופיתוח מיקוד3.

  הספר בית בתוך התלמידים  אצל

 .לו ומחוצה

 שהוא למידה לאזור הספר בית הפיכת4.

  משותפת באחריות שהוא הכלל נחלת

 .והתלמידים ההוראה צוות של

 

  במיוחד חזקות אלו גישות ארבע כי מצאנו

  לאורן מפתחים ואנו ,משולבות הן כאשר

 .לחינוך 'המחר למידת מודל' את את

 

 חלק הוא המרווחת הלמידה מדריך

  חינמית ומדריכים כלים של מסדרה

  ספר לבתי לעזור נועדה אשר ,ופתוחה

  לתכנון 'המחר למידת' גישות את ליישם

 .למידה

 :הם שבסדרה הכלים

  פרויקטים מבוססת ללמידה מדריך

 תיכון עם בשותפות פותח חקר ומבוססת

High-Tech High צעד הדרכה מספק ,דייגו בסן  

  נרחבים מחקר פרויקטי וניהול לתכנון צעד אחר

 .תחומיים-ובין

 המחר למידת מדריך

  למידת 'מהי'ול 'למה'ל מבוא המשמש מדריך

  מציע המדריך .'איך'ב עוסק בעיקרו אך ,המחר

 הנחוצים הארגוניים התנאים לגבי תובנות

  עצות ומציע ללמידה זו גישה של מוצלח ליישום

  פיתוח ,לימודים תוכנית תכנון לגבי שימושיות

 על ושמירה לשזירה ואסטרטגיות ,חומרים

 .ההוראה צוות עבור מקצועי פיתוח

 חקר בלוג

 אחר ולעקוב ליצור למורים מאפשר זה כלי

  נעזרים בהם אשר ,פרויקטים המלווים בלוגים

  אחר לעקוב ,מחקרם את לתעד כדי התלמידים

  הפרסומים ותיוג ,שעולות והבעיות הישגיהם

  הם שבהם והמאפיינים המיומנויות לפי שלהם

  אך ,בסיסמה מוגנת לבלוג הכניסה .משתמשים

 .לשני אחד ולהגיב לקרוא יכולים התלמידים

 

  בקרו ולהורדה ,אלו כלים על נוסף למידע

 org.learningfutures.www                  באתר

http://www.learningfutures.org/
http://www.learningfutures.org/
http://www.learningfutures.org/
http://www.learningfutures.org/
http://www.learningfutures.org/
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המצורף לגרסה  )בדיסק 

ניתן למצוא   (האנגלית המודפסת

את המצגות שפותחו על ידי  

מורים לשימוש בשיטת הלמידה  

הן מציעות תובנות . המרווחת

ורעיונות על סוג המידע הנכלל  

 .בכל שיעור ורמתו

ניתן לצפות במצגות באמצעות  

לחיצה על הכותרות המתאימה  

 .בעמוד זה

   

 

--------------------------------- 

 :הערות המתרגמת*

GCSE - General Certificate of Secondary 

Education  14הסמכה אקדמית לגילאי-

 .הנהוגה באנגליה במקצועות שונים16

AQA - Assessment and Qualifications 

Alliance  הגוף האנגלי הקובע את

 .GSCE -הסטנדרטים ומבצע בחינות בנושאי ה

 

 

.1GCSE* הנחיות :באנגלית AQA*  

 'יא כיתה ,1 מאמר 'א חלק

  באחד שימוש נעשה וז במצגת

 -ה מבחן לפני האחרונים השיעורים

GCSE. נעשה השיעורים במהלך  

  הכוללת יותר מפורטת מצגת שימוש

  הייתה שהתצוגה כך דומות שקופיות

  הוצגה האחרון בשיעור .מוכרת

 .המרווחת הלמידה משיעור המצגת

2.  GCSE במתמטיקה : 

  גם אפשרי ',ט כיתה לתלמידי

 .'ויא 'י לתלמידי

  כוללת הראשונה השקופיות סדרת

 נושא לגבי העיקרי המידע את

 והשלישית השניה הסדרה .המספר

 עם אך המידע אותו את כוללות

 .שהוסרו תרשימים או עובדות

 בקול לענות התבקשו התלמידים

 .אישי באופו ובכתב בכיתה

3.  GCSE של קונפליקט: בהסטוריה 

  ,אירלנד צפון – המודרני העולם

 .(קריינות כולל) ',יא כיתה

  כוללת הראשונה השקופיות סדרת

 הוספה הקריינות ,העיקרי המידע את

  את להעלות בכדי הראשון למקטע

 .המעורבות

 

 

  את לבחון נועד השני החלק

  את לומר התבקשו והם התלמידים

 השלישי החלק .במרווחים התשובות

  והתלמידים ,הבנה לבחון נועד

 .התשובות את לומר התבקשו

  בסדרת חזרה נעשתה נושא בכל

  הרעיון את להרחיב בכדי שיעורים

  נעשה במצגת .הבנה לבדוק ובכדי

  בכדי היחידה בסוף שימוש שוב

  כתיבת לפני מרכזיות נקודות לסכם

 .המסכמת העבודה

 

4.  GCSE בבהסטוריה : 

 'יא כיתה ,וענישה פשע

  כוללת הראשונה השקופיות סדרת

  השניה הסדרה ,העיקרי המידע את

  בקול ענו הם :התלמידים את בוחנת

  הסדרה .המרווח הופעת עם רם

  גם ,הבנה לבדוק נועדה השלישית

  השאלת על ענו התלמידים כאן

  חזרה נעשתה נושא בכל .בקול

  את להרחיב בכדי שיעורים בסדרת

  נעשה .הבנה לבדוק ובכדי הרעיון

  היחידה בסוף שימוש שוב  במצגת

  לפני מרכזיות נקודות לסכם בכדי

 .המסכמת העבודה כתיבת

 

 

.1GCSE זרה כשפה באנגלית  

  כיתה ,מתמשך עתיד:מודרנית

 .'י

  הנושא את ללמד נועדה המצגת

 'מתמשך עתיד' אנגלי בדקדוק

 .B1 ברמה לתלמידים ונועד

  חוזרת הראשונה השקופיות סדרת

  אז .הקודמים השיעורים תוכן על

 ,השימוש על ולומדים הנושא מוצג

  בחלק .הפועל וצורת המשמעות

  הפריט על חזרו התלמידים השני

  החלקים השלמת י"ע הנלמד

 קל תרגיל פתרו וכן ,החסרים

 השלישית בסדרה ,בסיום .וקצר

  קצר מבחן על ענו התלמידים

  עתיד בנושא עצמית לבדיקה

 .מתמשך

https://www.facebook.com/photo.php?v=506687639444938&l=237073762781931751
https://www.facebook.com/photo.php?v=506687639444938&l=237073762781931751
https://www.facebook.com/photo.php?v=506687639444938&l=237073762781931751
https://www.facebook.com/photo.php?v=506687639444938&l=237073762781931751
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506708566109512&l=7760860542716715685
https://www.facebook.com/photo.php?v=506708566109512&l=7760860542716715685
https://www.facebook.com/photo.php?v=506708566109512&l=7760860542716715685
https://www.facebook.com/photo.php?v=506708566109512&l=7760860542716715685
https://www.facebook.com/photo.php?v=506708566109512&l=7760860542716715685
https://www.facebook.com/photo.php?v=506708566109512&l=7760860542716715685
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506703869443315&l=6697826141350236867
https://www.facebook.com/photo.php?v=506715702775465&l=1492366757498871064
https://www.facebook.com/photo.php?v=506715702775465&l=1492366757498871064
https://www.facebook.com/photo.php?v=506715702775465&l=1492366757498871064
https://www.facebook.com/photo.php?v=506715702775465&l=1492366757498871064
https://www.facebook.com/photo.php?v=506719802775055&l=6866858999822228699
https://www.facebook.com/photo.php?v=506719802775055&l=6866858999822228699
https://www.facebook.com/photo.php?v=506719802775055&l=6866858999822228699
https://www.facebook.com/photo.php?v=506719802775055&l=6866858999822228699
https://www.facebook.com/photo.php?v=506719802775055&l=6866858999822228699
https://www.facebook.com/photo.php?v=506719802775055&l=6866858999822228699
https://www.facebook.com/photo.php?v=506719802775055&l=6866858999822228699
https://www.facebook.com/photo.php?v=506719802775055&l=6866858999822228699
https://www.facebook.com/photo.php?v=506719802775055&l=6866858999822228699
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6. GCSE זרה כשפה בגרמנית  

 'יא כיתה ,ריהוט: מודרנית

  גרמנית לתלמידי הוכנה זו מצגת

  סדרת .שלושה מתוך שלישי בשיעור

  על חזרה היא הראשונה השקופיות

  עצות כמה יש .האחרון השיעור תכני

  ועצות תיאורי טקסט כתיבת לגבי

  ברכישת היה מדובר .דקדוק בנושא

  בחלק .בכתיבה לשיעור מילים אוצר

  של תיאור קיבלו התלמידים הראשון

  המילים על לחזור והתבקשו בית

  חזרו התלמידים השני בחלק .בקול

  והשלימו הנדרש המילים אוצר על

  בחלק ,לבסוף .החסר הטקסט את

  לכתוב התבקשו התלמידים השלישי

  על המבוסס משלהם טקטס

 .קודם שנלמד הטקסט

 

 7.  GCSE של ביולוגיה :במדע  

 .'יא כיתה ,האדם

  התוכן על לחזרה נועדה המצגת

  בביולוגיה GCSE יחידת של העיקרי

  את כולל הראשון החלק .האדם של

 מבקש השני החלק .העיקרי המידע

  התלמידים של הזיכרון את לבדוק

 השלישי והחלק ,מידע אותו לגבי

   התבקשו שהתלמידים דף כולל

 

 

 הידע את לבדוק בכדי למלא

  ניתן העבודה את .שלהם וההבנה

  תחומים להדגיש בכדי לבדוק

 .החזרה בזמן בהם להתמקד שכדאי

 

8.  GCSE האדם של ביולוגיה :במדע,  

 .'י כיתה ומחלות פתוגנים

  בתחילת שימוש נעשה זו במצגת

  מנת על 'ומחלות פתוגנים' הנושא

  לתוכן כולל מבט לתלמידים לתת

  בתוך תחום כל עבור .זה נושא של

  מספר במשך חזרות הוקדשו ,הנושא

  הרעיון את להרחיב מנת על שיעורים

 שוב נעשה במצגת .הבנה ולבחון

  לצורך הנושא למידת בסיום שימוש

 .המפתח נקודות על וחזרה סיכום

 

9. GCSE זרה כשפה בספרדית  

 'יא כיתה ,חגים:מודרנית

  כוללת הראשונה השקופיות סדרת

 הנדרשים המילים אוצר עיקרי את

 -ה של בסטנדרטים לעמוד כדי

GCSE השניה בסדרה .החגים בנושא 

  בעיקרי להזכר מתבקשים התלמידים

 השלישית בסדרה .המילים אוצר

  אשר למילוי דף קיבלו התלמידים

   .שלהם ההבנה ואת הידע את בדק

 

 

  הוצגה זו מרווחת למידה מצגת

 חצי במשך נלמד שהנושא לאחר

 שהתלמידים לפני ומיד סמסטר

 .הקורס את השלימו
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  הספר בתי אם כי לי נראה" 

  יכול זה ,השיטה את יאמצו

 !"לעד החינוך פני את לשנות
 מונקסיטון תיכון ,תלמידה
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  לרכוש לתלמידים עזרה מרווחת למידה" 

  לנו ואפשרה ,הבחינה לפני ביכולתם ביטחון

  מנת על הזמנים לוח בתוך יותר רבה גמישות

  בעבר אשר למידה של אחרים סוגים לחקור

  למידה למשל ,עבורם זמן לנו היה לא

 ".חקר מבוססת
 מונקסיטון תיכון ,למדעים מורה ,בראדלי לה'אנג

 

 .ואז ואנה קלי פול ,פאטון אלק ,בראדלי לה'אנג בידי נכתב

 (ואז אנה י"ע – 13 'עמ למעט) מיקרוסופט בחסות תמונות

 פירסט אפרת בידי לעברית תורגם

spaced learning מרווחת למידה אחרי עקבו

  

https://twitter.com/spacedlearning
https://www.youtube.com/user/SpacedLearning
https://www.facebook.com/spaced.learning

