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כיתה הפוכה — סיכום מאפיינים של שונות במודלים 
השונים

ששת המאמרים בגיליון זה המתארים יישום של גישת הכיתה 

להלן  ההוראה/למידה.  של  שונים  מאפיינים  מציגים  ההפוכה, 

סיכום של עשרת המאפיינים העיקריים.

המסגרת לצילום המורה והתכנים: המסגרת המוצגת במאמרים 

אלו ממוקמת בחדר הכיתה — בצילום ההוראה כפי שמתקיימת 

בקורס הרגיל, או מחוצה לו — על פי רוב באולפן ייחודי — בעיצוב 

מיוחד של ההוראה עבור הצילומים.

ארץ הפיתוח ושפת הקורס: מרבית הקורסים המוצגים במאמרים 

פותחו בארץ ומתנהלים בעברית, ושניים הינם קורסי מוק בין-

לאומיים בשפה האנגלית — האחד פותח באוניברסיטה בחו״ל 

כוללים  והם  בארץ  שפותחו  קורסים  של  מקבץ  מציג  והאחר 

תרגום לעברית. 

אינה  ההשקעה  רמת  המקוון:  הקורס  בהפקת  ההשקעה  רמת 

אחידה. בחלק מהקורסים המתוארים במאמרים אלו ההשקעה 

קטעים  ושידור  בכיתה  הרגיל  הקורס  )צילום  מינימלית  הייתה 

ממנו במסגרת אותו הקורס שניתן במבנה של כיתה הפוכה(, 

ובחלק מהקורסים הייתה השקעה עצומה בכוח אדם )צוות גדול 

שעסק בפיתוח על כל היבטיו( ובכסף )עד מאות אלפי שקלים 

לקורס, בצילום של קורס באולפן ובמקומות נוספים(.

לתואר  הם  כאן  המתוארים  הקורסים  מרבית  התואר:  רמת 

ראשון, אבל יש קורס אחד לתואר שני.

מקומו של הקורס בתכנית הלימודים לתואר: הקורסים הגדולים 

קורסים  הם  יותר  והקטנים  מבוא/ליבה  קורסי  בעיקר  הם 

ייחודיים.

כיתה  של  הקורסים  מרבית  במודל:  חלקי  או  מלא  שימוש 

הפוכה המתוארים כאן משתמשים בכל השיעורים המצולמים 

חלק  רק  הסב  המורה  אחד  במאמר  אבל  המקוון,  הקורס  של 

מהשיעורים של הקורס המקורי להוראה בשיטה ההפוכה. 

בשיטת  לקורס  האחראי  והמורה  המצולם  המורה  בין  הזהות 

מורה  כאן  המתוארים  הקורסים  במרבית  ההפוכה:  הכיתה 

הקורס ממלא את שני התפקידים, כלומר המורה המצולם הוא 

קורס  לשימוש  אימץ  בקורס. במקרה אחד המורה  גם המורה 

מוק שפותח בחו״ל. 

מבין האפשרויות:  היו מבחר  אלו  מטרות המפגשים הכיתתיים: 

באופן  שלמדו  החומר  את  הסטודנטים  הבנת  רמת  בחינת 

יישום  לכך,  הזקוקים  לתלמידים  אישית  עזרה  מתן  עצמאי, 

החומר מתרגול בסיסי ועד לפיתוח פרויקטים מורכבים, העמקה 

בחומר שנלמד בשיעורים המצולמים, עדכונו והעשרתו ועוד.

בחנים,  מבין:  מבחר  היו  אלו  הכיתתיים:  במפגשים  הפעילויות 

הרצאה במליאה, דיון במליאה או בקבוצות, עבודה ביחידים או 

בקבוצות על פתרון תרגילים ובעיות בהנחיה של צוות הקורס 

)מורה, מתרגלים ועוד(, עבודה בקבוצות על פרויקטים בהנחיית 

צוות הקורס ועוד. 

משתתפים  עם  בקורסים  החל  בקורס:  המשתתפים  מספר 

מעטים )באחד המאמרים — 16 תלמידים בקורס( ועד קורסים 

רבי-משתתפים )באחד המאמרים — מאות תלמידים(.
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