
הוראה  

הטרוגנית 

ר דפנה גרנית דגני"ד

אשדודה"פסגכנס 



איסוף מדברי המשתתפים במליאה  
לאחר החדרים  

,  שונות יכולה לבוא לידי ביטוי בפניות הרגשית ללמידה
מגוון  , סוציואקונומי-ברקע משפחתי, ביכולות האורייניות

.  שוני בגיל באותה כיתה ועוד. מגדרי, לאומי-זהויות
כל אחד מראה את  , שימוש בבחירה אישית של התלמיד* 

.  תוצרים מפתיעים. הייחודיות שלו 
שונות כאתגר בהקניה של חומר לימודי יש פערים  * 

,גבוהים בשפה
ריבוי דעות וזוויות ראייה, יש שיח מגווןכאשר 

משאבי הזמן יכולים קדם או להרחיב את הפער  *
שילוב והכלה של  , מורכבות בשונות עם הפן הרגשי *

חינוך מיוחד 
שונות היא דבר שיש להשקיע בו משאבים 

רקע משפחתי, מצב סוציואקונומי, שונות בין גילאים* 
עומס גדול על המורים 

שונות תורמת בזמן דיונים ועזרה הדדית בין התלמידים* 
יש הרבה בעיות משמעת  * 

היתהמתי שונות 
?ליתרון ומתי לעיכוב



מושגים ראשונים בנושא

כיתה הטרוגנית

כל כיתה בישראל 

למידה שיתופית
עבודה בקבוצות לצורך  

מטרה  , משימה משותפת

ילדים  , אחת לכל הקבוצה

שונים בתוך הקבוצה 

פרסונליזציה בחינוך

הוראה דיפרנציאלית
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התאמה של ההוראה בכיתה 

,  באופן אישי" משתמש"לכל 

הוראה, אישיתלמידה

פרטנית 

,  פרחים)קבוצות הומוגניות 

..(  אוריינות שונה, הקבצות

תחת המליאה ההטרוגנית 



.... מורכבויות
תלמידים בכיתה32-40•

...תכנית לימודים אחת אחידה•

....דרך הערכה אחידה•

משאבי זמן ומרחב מוגבלים•

אין מספיק צוות וכוח אדם•



:פתרונות

פדגוגיה הטרוגנית
בדרכי הוראה ולמידהגיוון

לתלמידים בחירהאפשרויות מתן 

אחריות משותפת על חיי היומיום

הגיבוש וההיכרותפעילויות להעמקת 

הטרוגניתמורה ׳
התלמידים וההוריםהתבוננות והיכרות עם 

תלמיד ותלמידהתכנון הזדמנויות לכל 

הטרוגניות בקבוצות  עיצוב משימות 

חיובי לתחומים שוניםמשוב 

כיתה הטרוגניתניהול 
(  שולחנות מתחלפים)הטרוגניות תומכות סדירויותארגון 

יצירת זמני ״אחד על אחד״

ופעילויות מגוונותתוכניותחיפוש והבאת 

מפגשים עם אנשים שונים

חיבור בין אנשי הצוות כדוגמא לקבוצה הטרוגני



מה אני עושה בכיתה שלי או  

?בבית הספר שלי

הצעה למחשבה לחודש הקרוב

דוגמאות  הוואצטפלשלוח בקבוצת 

,  תמונה: להוראה הטרוגנית בבית הספר

פעילות שמקדמים את  , משחק, שיר

.  השונות כמשאב בכיתה



לקבלת חוברת מעניינת עם מידע ורקע 
תיאורטי להרחבת הדעת בנושא 

נא ללחוץ כאן 

מקווה שנהניתם
בברכה

ר דפנה גרנית דגני"ד
0549005745

https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon41/hetrogen.pdf



