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 הכנס הארצי של החינוך המתמטי בבית הספר היסודי

 

 1 2016מאי 



 ...שתי ציפורים במכה אחת

 2 2016מאי 

 קידום ההוראה והלמידה המחקרמטעימה 



 הרקע לפרויקט       

 3 2016מאי 

 מהחזון למציאות –משמעותית למידה 

 הקוגניטיביתדרישה "נמנעים מהורדת הכיצד"? 

 משמעותיתהשיח עבור למידה חשיבות 

 מורים להוראה עשירה בשיחהכשרת 

 

 כזו מדגישה  למידה "

,  יכולות חשיבה והבנהפיתוח 

,  מטפחת לומדים עצמאיים

מעורבים ופעילים תוך חיזוק 

חברתיים  , היבטים רגשיים

 "וערכיים



 'חמש אבני היסוד'מודל 

 4 2016מאי 

 בניית משימה  0

 ניבוי התשובות    1

 ניטור בין הקבוצות  2

 בחירת התשובות  3

 סידור התשובות  4

 קישור בין התשובות  5

 



 'חמש אבני היסוד'מודל 

 5 2016מאי 

 :מקור המודל•

The Five Practices for Orchestrating Productive 

Mathematics Discussions       5 -ובקיצורPs  

       Stein, Engle, Smith, & Hughes, 2008)) 

 :מחקר על המודל•

 5 -על פי הלהוראה הכשרה אחר עקב ב "בארהמחקרPs   והראה תוצאות מעודדות

(Heyd-Metzuyanim, Smith, Bill & Resnick, 2016) 

 



 מטרות הפרויקט

 6 2016מאי 

לבחון את יישומו של המודל בארץ 

להוראה עשירה ייחודיות למורים הכשרה תכניות לפתח : בטווח ארוך

 בשיח

 



 משימת המשושים -התנסות

 7 2016מאי 



 8 2016מאי 



 Accountable Talk 

 כלים לניהול שיח
)Resnick, Michaels & O’Connor, 2010) 

 9 2016מאי 

למורה לניהול דיון" כלי דיבור"מתן : המטרה  

 ?כיצד נעזור לתלמיד לשתף ולהרחיב את חשיבתו•

"אז מה אתה בעצם אומר?( "say more) 

"אז אתה רוצה להגיד לי ש...?( "revoice) 



 Accountable Talk 

 כלים לניהול שיח
)Resnick, Michaels & O’Connor, 2010) 

 10 2016מאי 

 ? כיצד נעזור לתלמיד להקשיב לאחרים•

"  מישהו יכול להגיד מה שרמי אמר במילים

 (restate)"  ?אחרות

למורה לניהול דיון" כלי דיבור"מתן : המטרה  



 Accountable Talk 

 כלים לניהול שיח
)Resnick, Michaels & O’Connor, 2010) 

 11 2016מאי 

 ?כיצד נעזור לתלמיד להעמיק את החשיבה שלו•

"למה את חושבת כך?  "(press for reasoning ) 

"אבל מה אם  "...challenge)) 

למורה לניהול דיון" כלי דיבור"מתן : המטרה  



 Accountable Talk 

 כלים לניהול שיח
)Resnick, Michaels & O’Connor, 2010) 

 12 2016מאי 

למורה לניהול דיון" כלי דיבור"מתן : המטרה  

 ?יחד עם אחריםלהעמיק את החשיבה כיצד נעזור לתלמיד •

"האם למישהו יש רעיון אחר? "(soliciting additional viewpoints) 

"מה אתם חושבים על מה שרמי אמר?( "agree/ disagree) 



 13 2016מאי 

 שיפור ההוראה והלמידה

5Ps AT 



  ...ובעתיד

 14 2016מאי 

 המשימותהגדלת מאגר 

תכניות הכשרה ייחודיות למורים 

  מחקר מקיף 

 



 ! תודה על ההקשבה

 15 2016מאי 

 וינגרדןמרב 
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