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 מטרת ההרצאה

לחשוף את הפוטנציאל הטמון בדספלינת מחקר  
להוראת פדגוגיה מונחת מדעי המח : חדשה

בקשר שבין , כדוגמה, תוך שימוש, המתמטיקה
 .זיכרון ולימוד לוח הכפל

Educational Neuroscience 
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 פדגוגיה מונחית מדעי המוח 

שדה מחקר רב תחומי. 
 
 קושר ומגשר בין שיטות מחקר וידע מתחום מדעי המח ותחום

 .החינוך
 
 מאפשר פרספקטיבה חדשה של שאלות ותשובות על המח

 .בין שני תחומי המחקר דיאלוגהלומד באמצעות 
 
הבנה של תהליכי למידה מחד וקשיים בלמידה מאידך  . 

 
משפיע על תהליכי הוראה. 

 
(Carew & Magsamen,2010; Sousa,2010; Tokuhama &  

  Espinosa,2011; Zamarian,2009) 
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 :יש האומרים
 ללמד מבלי לדעת כיצד המוח לומד

מבלי לדעת  כיצד יד , דומה לתכנון כפפה
 נראית ופועלת  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Disposable_nitrile_glove.jpg


 עובדות הכפל
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תרגילים בהם מבצעים פעולת כפל על שני מספרים  
 :חד ספרתיים

 ג-ב ו, נלמד בכיתות א
 (  ו"תשס, תכנית לימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי)

 



 החשיבות של שליטה בעובדות

 :מתמטית

היבט הכרחי של מומחיות מתמטית 

בסיס ללימוד נושאים מורכבים 
 

 :קוגניטיבית

 חסכון במשאבי קשב -מהירות 

 פחות טעויות –דיוק 

פניות לביצוע מטלות מורכבות 
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 ?כיצד מגיעים לשליטה
 

שינון ואימון 

 

אסטרטגיות המבוססות על תובנת המספר 
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 מה ידוע על עובדות הכפל  
 ?קוגניטיבי-בעקבות מחקר נוירו

בדיקות התנהגותיות 

 

בדיקות בעזרת הדמייה מוחית 

הכנס הארצי של החינוך המתמטי  
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 חולה עם פגיעה בתפקודי שפה
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תואר , 53בן 
שני בראיית  

 .  חשבון



 fMRIהדמיית תהודה מגנטית תפקודית 
 

טכניקות של הדמייה  

מוחית מאפשרות הערכה  

של דפוסי פעילות מוחית  

המקושרים למשימות 

 ספציפיות
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 איזורים מוחיים פעילים בכפל  
 ללא אימון ולאחר אימון
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(Zamarian et al., 2009) 



 אזורים פעילים בכפל ובחיסור
 ללא אימון ולאחר אימון
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(Ischebeck et al., 2006)  



 פעילות מוחית בכפל ובחיבור

  פעילות בעת פתרון תרגילי חיבור -אדום 

 

 פעילות בעת פתרון תרגילי כפל –ירוק 
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(Xinlin, 2007) 



 שליפת עובדות

עובדות הכפל הן העובדות הנשלפות ביותר לעומת  
 :הפעולות האחרות

96% בכפל 
 בחיבור 76% 

 58% בחיסור 

 57% בחילוק(Campbell & Xue, 2001)                          

 

  פתרון תרגילי כפל מעורר פעילות גבוהה יותר של
 .אזורים הקשורים בשליפה של שפה

 (Delazer et al., 2009; Moeller et al., 2010; Lee, 2000;  
  Yua,  2012) 
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 ??אז מה הבעיה

  יש תלמידים שלא זוכרים את לוח הכפל גם
למרות שמבינים את מהות  )בכיתות גבוהות 

 (.הפעולה

 

 מכפלות  הן של שליפת השגיאות האופייניות 
 "שכנים"תרגילים של 

                        44    56   32       =7X6  
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 ?מדוע

עובדות הכפל מיוצגות בזיכרון במבנה של רשת. 

 

  כל תרגיל מעורר אסוציאציות של תרגילים
 . שכנים

 

  כל תרגיל מעורר את המכפלות של התרגילים
 .השכנים
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Campbel et al., 2011; Verguts & Fias, 2005 



 ?למה זה קורה

 גר ברחוב משה לוידוד כהן  -

 גר ברחוב דוד לוי משה כהן -

 גר ברחוב כהן לוידוד משה  -

 גר ברחוב משה דודלוי כהן  -
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 תכונות הזיכרון האנושי

 לזהות תבניות  בעל יכולת 

בעל יכולת ליצור אסוציאציות 

                    

 לוואי  תופעות              

 הכפל  בזכירת לוח קושי       
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 זיכרון לטווח ארוך
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 :האבחנה המודרנית לגבי זיכרון 
 

   הזיכרון מפוזר באזורים שונים 

 .בקורטקס   
 

  אזורים שונים אוגרים אספקטים 

 .שונים מהשלם   
  

 

 אזור שתפקידו לגבש היפוקמפוס 

 את המידע החדש לטווח ארוך   
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 מהלך חייו של הזיכרון
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 העצמת הקידוד של  
 הזיכרון דקלרטיבי

 

אסוציאציות 

שינון  : 
 היקף הארגון והקישור למידע קיים -
 מספר החזרות -

אוטומטיזיה 

גירוי אברי חוש רבים 

  מידת עניין ותשומת הלב 
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 גיבוש הזיכרון -הבשלת הזיכרון 
 

 ?האם תזכרו את ההרצאה הזו בשעתיים הקרובות

אספר משהו מעניין* 

    לא יישאר לטווח ארוך  תחוו חוויה חזקה כלשהו 

אתערב תרופתית 

 .לא ישפיעו על הזיכרון ותזכרו אותם גורמים, בעוד יום

 .דמיון בין פרטי מידע מפריע לזיכרון*

 

למידה בהפסקות לעומת למידה במסה. 
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 שליפת הזיכרון הדקלרטיבי
 

 מצב רדום       מצב פעיל     
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 ככל שהשליפה תואמת את הקידוד כך  
 :השליפה תהייה טובה יותר

 
 (קונטקסט)סביבה לימודית •

 
  הפזיולוגייםהתחשבות בנתונים •

 של התלמיד

 שליפה קידוד



 Reconsolidation 
 גיבוש מחדש -הבשלה 
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הבשלה  
 ?מחדש

 בכל פעם שזיכרון נשלף הזיכרון עובר ראקטיבציה

 גם לאחר איזכור בלבד הזיכרון עובר ראקטיבציה

 מתקצר, חלון הזמנים לשינוי

 ניסוי שלנו על למידת לוח הכפל



 

 !תודה

 

 ונשמח לשיתופי פעולה 
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 !תודה רבה
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