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 :ניסיון לברר מה הם המרכיבים של שיעור על פי מודל של פתרון בעיות דרך

התנסות בהעברת שיעור מתוקשב  
 .הבנוי על פי מודל של פתרון בעיות

 
 

מדריך לתכנון  "צפייה במצגת 
וקריאת  "  וניתוח שיעור במתמטיקה

קווים מנחים לתכנון שיעור  -המאמר
 .מתמטיקה והערכתו

צפייה בשיעורי יפני ניתוחו ומציאת 
המאפיינים והמרכיבים של שיעור  

 .זה והשוואתו לשיעור מוכר
 



בדיקת יעילותם וכיצד ניתן לשלבם בשיעורי  , לישומוניםחשיפה 
 .המתמטיקה

ציר מספרים הנמצא   בישומוןבניית שיעור תוך שימוש 
 2000באתר של פרויקט מצוינות 

 ישר המספרים

 

   4/7 -מציגים בפני התלמידים את השבר
 .  מבקשים לבחור חלוקה ולמקם את השבר על הציר

 .כיצד הגיעו לתשובהלהסביר 
ילד שסיים יכול לחשוב על דרך נוספת עם חלוקה שונה למיקום  

 .השבר על הציר וכמובן בצרוף הסבר איך הגיע לתשובה

http://www.excellence.org.il/_Uploads/84564.swf


בחירת שכבת הגיל ונושא השיעור וכיצד נושא זה משתלב במערך של  
 (רצף ההוראה)מספר שיעורים 

 חיפוש אחר בעיה המובילה את השיעור

 מציאת אסטרטגיות שונות שיובילו לפתרון הבעיה

בניית השיעור תוך התייחסות לפתיחה וכיצד ניתן לקשר בין הפתיחה 
 .לבעיה המרכזית

 .מה הוא הרעיון המרכזי אותו אנחנו רוצים להדגיש בשיעור

 .בניית מטרות שהן פועל יוצא של הרעיון המרכזי

 .חיפוש מוקדי קושי שיכולים לעלות במהלך השיעור



כששאר הצוות  ' י אחד הרכזים בכיתה ה"העברת השיעור ע
הצפייה נעשתה בצורה ממוקדת כשכול מורה התמקד  . צופה

 MOV   .בדבר אחד בשיעור
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 . דיון בעקבות הצפייה והשבחת השיעור

כיצד ניתן היה להעשיר את 
 .הדיון ולפתח אותו

 .איך להצליח לעמוד בלוח הזמנים

תיקון דף העבודה שיצר בעיה  
 .במהלך השיעור



 . העברת השיעור לאחר השבחתו
. י אותו מורה"אחרת ע' השיעור הועבר בכיתה ה

, הפעם צפה בשיעור צוות מורחב של מורים
 .  מנהלים ומפקחים כשבסיומו נערך דיון על השיעור



 !תודה רבה
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