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 :תכנית הכנס
 

 התכנסות והרשמה 03:80-03:80

03:80-00:00 

 ברכות

דעת במתמטיקה בקדם יסודי  מנהלת תחום, ר דורית נריה"ד

 משרד החינוך – ויסודי

 הרצאת פתיחה

  היבטים נוירוקוגניטיביים של עיבוד מידע נומרי

 אוניברסיטת חיפה, ר אורלי רובינשטיין"ד

 הפסקת קפה 00:00-00:80

00:80-02:0. 

 הרצאת מליאה

  התייחסות לטעויות –מחקר והוראה : גיאומטריה

 אביב-תלאוניברסיטת , פסיה צמיר' פרופודינה תירוש ' פרופ

 ארוחת צהרים 08:00-.02:0

 סבב א –מושבים מקבילים  .08:00-08:5

 מעבר בין המושבים ..:08-.08:5

 סבב ב –מושבים מקבילים  .8:.0-..:08

 הפסקה ומעבר לאודיטוריום .5:.0-.8:.0

0.:5.-03:80 

 סיוםמושב 

 המרתון הוירטואלי במתמטיקה כמנוף לקידום מצוינות

 מכללת קיי, ר מארק אפלבאום"ד

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/applebaum.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/applebaum.pdf
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 (.08:00-08:5)סבב א  –מושבים מקבילים 

 

 00:11-00:31 אולם

אודיטוריום קטן 

 (8אולם )

 "לדמיין"לבין " להכיר"ההבדל בין  -פריסות של גלילים וחרוטים 

 ירושלים, ילין דוד ש"ע לחינוך המכללה, ניצה כהן

 0אולם 
 רעיונות גדולים לילדים קטנים

 גורדון האקדמית, איליה סיניצקי

 2אולם 

פיתוח תובנה גיאומטרית באמצעות תכנית אוריגאמטריה בהשתלמות מורים 

 למתמטיקה

 לאמנות הישראלי המרכז, ומירי גולן שאנן לחינוך הדתית האקדמית המכללה, וני אוברמן'ג

 האוריגאמי

 

  

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/COHEN.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/sinitzsky.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/sinitzsky.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/oberman_golan.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/oberman_golan.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/oberman_golan.pdf
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 הפקולטה לחינוך
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 המרכז הישראלי לחינוך מדעי
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 (.8:.0-..:08) בסבב  –מושבים מקבילים 

 01:11-01:01 03:01-01:11 00:11-03:41 אולם

אודיטוריום 

קטן 

 (8אולם )

תחומית חוויתית -מתמטיקה והוראה בין

 ומשמעותית

 

 מכללת תלפיות ,אורלי גוטליב

בדיקה ושינוי של תפיסות מורים ופרחי 

הוראה על החשיבות של תהליך המידול 

 בפתרון בעיות מילוליות

מכללת סמינר הקיבוצים , צינצינטוס-רונית בסן

 אוניברסיטת חיפה, ואירית פלד

בעיה פשוטה עם : למידה של פרחי הוראה

 הזדמנויות רבות

 האקדמית גורדון, ענת סוזן

 0אולם 

-כמקור לחקר שיתופי מוריםפרקטלים 

 למידיםת

 האקדמית גורדון, ליאורה נוטוב

פתרון בעיות בהשוואה לאבחון פתרונות 

 'ה המקרה של תלמידי כיתות: שגויים

 הלומדים חיבור וחיסור שברים פשוטים

 המכללה, סלים חלאילה וראפע ספדי

 חיפה - לחינוך בישראל הערבית האקדמית

 ...חדשים למחוזות, השאלות עם להמריא

 

 מכללת אורנים, זמיר-לב חנה

 2אולם 

דוגמה  -למידה מבוססת פרויקטים 

 מהשטח

 חיפה, הפתוח הספר-בית, ני'חנה קלוז

למידה מבוססת  -למידה והערכה חלופית 

 משחק

 דימונה, דקלים ספר-בית, ילנה גופמן

 מתמטיקה בשילוב כלים מתוקשבים

, המתמטיקה להוראת המרכז וצוות שחם חיית

 ברל-בית האקדמית המכללה

 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/gotlib.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/gotlib.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/gotlib.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/bassan_peled.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/bassan_peled.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/bassan_peled.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/bassan_peled.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/suzan.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/suzan.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/suzan.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/nutov.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/nutov.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/halaila_safadi.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/halaila_safadi.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/halaila_safadi.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/halaila_safadi.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/lev-zamir.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/kaluzni.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/kaluzni.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/kaluzni.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/gofman.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/gofman.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/gofman.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/shacham.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/hitpathut/MathCenter/2014-2015/National-Conference-1.7.15/abstracts/shacham.pdf

