
   הכיתה ההפוכה

 . וכה בנושאים / יחידות הוראה נבחריםשימוש במודל הכיתה ההפ •

 שלב מקדים = הקנייה אישית בבית  •

)פיתוח לומד    אחריות של הלומד לקרוא/ לצפות בסרט ולהתכונן לשיעור •

 עצמאי( 

 .בכיתה מתמקדים בהעמקת הנושא כאשר רכישת ידע ראשוני נעשה בבית •

 תוך אחריות אישית של הלומד . שלב ההקניה הראשונית נערך מ

 המיתולוגיה היוונית   –מתוך תרבות יוון העתיקה   –יחידת הוראה בהיסטוריה 

 בבית()התלמידים מקבלים לפני השיעור:  -שלב א 

 סרטון מהי מיתולוגיה יוונית  .1

 טקסט מדעי בנושא מיתולוגיה  יוונית  .2

 דיון כיתתי )מצגת שיתופית במליאה(  –  לב בש

עקבות מטלה אישית בבית יוצרים קטע מידע משתפים את  עבודה בקבוצות ב .1

החברים ומעלים בשקף הקבוצה מהי מיתולוגיה ? רקע על המיתולוגיה  

 היוונית 

דיון כיתתי השוואה בין קטעי המידע, מהם המושגים שחוזרים על עצמם?  .2

כיצד נבראו האלים? ומדוע היה צורך ליצור את המיתולוגיה בתרבויות  

 שונות. 

הקבוצות לשקף אחד הכולל בתוכו את כל מושגי  כלל   ל השקפים של ארגון  כ .3

 היסוד. 

 .סיכום שלב ראשון בנושא .4

  

בקבוצות באופן עצמאי כאשר המורה מהווה מתווך ומתמקדת    חקר**  

 בעיקר בקבוצות / תלמידים המצריכים התמקדות נוספת של המורה. 

 וצה(לכל היותר בכל קב  4) חלוקת הכיתה לקבוצות עבודת החקר .5

 ( 12קבוצה בוחרת אל אחד )התמקדות באלים האולימפיים בלבד כל  •

 במיתוס סביב האל , סיפור רקע  •

 רקע משפחתי )אל /חצי אל( •

 . קשר בין תפקיד האל למראה  סמלים   –תפקיד  •



 עצירת אמצע  •

 לימוד עמיתים על האלים שחקרו בקבוצות.  •

טקסטים  כל קבוצה מקבלת מקבוצה עמיתה את קטעי המידע / סרטונים / •

 חזותיים 

כל תלמיד בקבוצה מתמקד    -הקניה ראשונית )כיתה הפוכה( כממשיכים  •

 במשהו אחד מתוך מגוון האפשרויות שקיבל מהקבוצה האחרת. 

כל קבוצה מספרת על האל שלמדה מהקבוצה המקבילה.    – מפגש בכיתה  •

מוסיפה מידע נוסף  שהגישה את המידע הראשוני לקבוצה האחרת   הקבוצה 

 ונערך סיכום על כל אל.  ומעמיק יותר

 האלים.   12יצירת קובץ שיתופי על כל  •

 ממשיכים לשלב הבא  •

 21-המאופיין לצרכים ערכיים של המאה ה )משלנו( יצירת אל

יישום הידע הנרכש בשיעורים האחרונים ויצירת אל הכולל את המאפיינים 

 של אלי יוון העתיקה. 

 קשרים משפחתיים, מראה חיצוני.    שם, תפקיד, מיתוס,

)אל הגאווה,  21-יצירת קטעי מידע רלוונטיים לאל שנוצר מותאם למאה ה

 אל הסבלנות, אל הנתינה, אל הסביבה, אל הטכנולוגיה, וכו'....(

 יום שיא 

במליאה במודל של מוזיאון. עוברים בין   21-הצגת האלים של המאה ה

בעלי ערכים עליהם אנו לומדים  נקודות שונות ומתוודים לאלים חדשים 

 ומטמיעים בקרב הלומדים.

 

** המורה אחראית להתניע תהליך של אינטראקציה בכיתה בין התלמידים 

 עם החומר שרכשו , למדו ויצרו. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כיתה הפוכה יתרונות / חסרונות 

 יתרונות   

 הלמידה נעשית בקצב אישי של הלומד 

רה מעמיקה יותר בכיתה, יכולת לאחר רכישת ידע בסיסי בנושא חדש המו

 למידה נוספת לתלמידים מאותגרים. 

 מתפנה זמן בכיתה )מתן מענה לתלמידים "שקופים"(

 התלמיד מקבל אחריות ללמידתו  –  פיתוח לומד עצמאי / אחראי

 מיומנות עבודת צוות 

 חסרונות

תלמידים שאינם עושים את מטלת הבית, בכיתה לא נוטלים חלק פעיל ולא 

 בקצב הכיתה.מתקדמים 

 לא כולם מתחברים למודל הנ"ל . מתן פתרון או מתן הסתגלות בקצב אישי.

למורה יש צורך בתחילת תהליך הכנת חומרים בכמות גדולה , הרצאות,  

 סרטונים, מאמרים וכדומה. 

 

 

 

 

 

 


