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                 ?34 ל 43מה ההפרש בין   !

  ?בכמה גדול מאתיים שלושים ואחת ממאה שלושים ושתיים !

 )132 מ 231בכמה גדול : או    (

 

 

 ?מה יעשה לומד מיומן כדי לפתור את הבעיה

 ::::יפעיל מערך של קלט נתונים ועיבודםיפעיל מערך של קלט נתונים ועיבודםיפעיל מערך של קלט נתונים ועיבודםיפעיל מערך של קלט נתונים ועיבודם

 או הגרפי /יפענח במדויק את המידע המילולי ו/יקרא !!!!
 ל קידוד ותרגום לסמל גרפי בתהליך ש) ומושג(יתרגם ממילה  !!!!
 יקודד, יצפין מידע, ירשום, )ארוך, עבודה, מידי(יכנס לזיכרון  !!!!

 
 
 
 
 
 

 מסלול חקירה במהלך קוגנטיבי  

 : קוגנטבי-ומטה  

 חיפוש רמזים,כניסה לידע קודם -  

 קישור לחוקים -  

 תהליך וויסות  -  

 
 
 
 

רישום פרוצדורה-"טכני"מסלול 

 ית חזותית היזכרות בתבנ -

 הפעלת אסטרטגיות חישוב-
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 ****????אילו מערכות מגויסות לבצוע המשימהאילו מערכות מגויסות לבצוע המשימהאילו מערכות מגויסות לבצוע המשימהאילו מערכות מגויסות לבצוע המשימה

  קריאה ברצף�נה הצפ, רשום, קדוד, פענוח: מערכת קלט

 :מערכת עיבוד מידע
 כניסה למאגרי ידע קודם !!!!

 תהליכי תפיסה וזיכרון !!!!

 שפה ומושגים !!!!
 מערכות להבעת ידע בכתב   !!!!

 מערכת שפתית-             
 מוטורית-מערכת מוטורית וויזו-             

 תהליכים קוגנטיביים גבוהים-מיומנויות חשיבה !!!!

 קצב עיבוד�עיבוד טמפורלי  !
 שב שמיעתי וחזותיוויסות ק !
 קוגנטיבי -מערכת ניהול עצמי מטה !

    

    

    

    

    

    התנאי להצלחת המשימההתנאי להצלחת המשימההתנאי להצלחת המשימההתנאי להצלחת המשימה

 )זמן ודיוק (שטף ואוטומציהתהליכים מתבצעים ברמה של  !
 וקשר בין עקרונות חוקים ותהליכים מתמטיים ראיית מבניות !
 רמת מוכרות גבוהה, "מובן מאליו"תחושת  !!!!
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 יהודה מרים-בן                                              /    מממצאים  לדרכי התערבות: המקרה של עומרי
 

 מה שראינו ושמענו : ממצאים    מוקדי קושי ויכולתמוקדי קושי ויכולתמוקדי קושי ויכולתמוקדי קושי ויכולת דרכי התערבות והתאמות

 :עיצוב חיצוני

 שינויים בסביבת למידה

 

 

 

 
  

 

 קושי בשמירה על  •

 ,    קשר עם המשימה

 ת     התנתקו

 ?בעיית קשב  (

  )?  אימפולסיביות

 

 

 

 

 איבוד רצף, חוסר שטף, נתקים •

 התארגנות קשיי ,הצפה •

 חלקי,  לא מדויק�איסוף נתונים •
 החלפת סימנים

  : מנגנון פנימי

 מערכת ניהול עצמי 

 

הלומד מנהל ומייעל : היעד *

 בעצמו את הסביבה

 :תקוגנטבי-מטהיכולת  •

 )רפלקטיבי(
 ידע אודות משימה-
 ידע אודות עצמו-
 יותידע אודות אסטרטג-

 

 "משתולל, המוח משתגע" •

 "?מה אמרת לעשות" •
 "?מה צריך להוריד" •
 "?ממה צריך להתחיל" •

 "שאני טוב בלצייר ברא" •
 ...."במקרה כזה ידעתי" •
...."אני יודע שהם צריכים לזוז" •
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 :פנימי�מערכת ניהול עצמי 
 המללה- תומכי זיכרון  -

  מתמטיהקניית תרבות שיח -

 

 : ארגון חיצוני

 משימות התאמת -

 חיצוניים –תומכי זיכרון    -

 מחשבון   -

התאמת דרכים להיבחנות 

 והבעת ידע

קושי בתפקודי תפיסה וזיכרון ••••

 בזכירה לטווח קצר-

 זיכרון פעיל  
 הצפה - שמיעתיבארגון-

  מרחבי -בארגון חזותי- 
  

 שימוש בכלים מארגני חשיבה •

 ידע  (קודים מילוליים מסייעים

 )  מושגי

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ארוךתגובהזמן  •

 קושי במתן הסבר , שטףחוסר  •

   מילולי ברצף
 רישום לא מאורגן •

 החלפת סימנים •

 קודים מילוליים מסייעים •

 אין שמירה על מוסכמות כתיבה • פ"קושי בהבעה בכתב ובע •  של סביבת למידהעיצוב חיצוני 

 "הכל מתבלגן בראש"  •

 "?מה אמרתי קודם" •

 "הם קופצים לי בראש" •
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 : פנימי�ניהול עצמי 

  :מתווך" שפתי"מאגר  •

 שפה פנימית מנחה-

  מילון מושגיםבניית-
 :כלים מארגני חשיבה •

 טבלה, רישום,ציור- 
 "קניית"כללים  רישום - 

 תבניות לרשום חישוב-

 

 

"ההוצאה לפועל"קושי במנגנון  •

 

 

  חוסר דיוק בפלט •

 החלפת סימנים •

 כתיבה לא תקינה •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :התאמת משימות

  ,חקר, שיחה-אתגרמשימות  -

   רלוונטיות רמת מוכרות גבוהה

  פחות תרגול וחיקוי-

   

מיומנויות חשיבה גבוהה -יכולת

 חוקיות, הכללה, ואההשו

 מיומנויות חשיבה גבוהה-קושי 

 איסוף נתונים  -

  אנליזה וסינתזה-

 

 

 

 

 "אני רואה את הבעיה" •

"אני מבין אבל לא מצליח" •

וככה גם בין עוד " •
 "מספרים

 "זה נראה לי כמו מקודם" •
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 ולמידה לסגנון חשיבהמודעות 

  

 פנימי או  מיקוד עצמיכלים ל

   בפרטיםחיצוני

 

 :סגנון חשיבה
  הוליסטי-
   מטהקוגנטיבי-

  הבנה מהירה של רעיון מרכזי  •

 הכללה,   של חוקיות
 גילוי מהיר של רעיון לעומת  •

     קושי בהתמודדות עם פרטים 

חיפוש , ידע אינטואיטיבי •

 רמזים

 

ליכולות , מודעות לעולם הידע •

 ולקשיים
קריטריונים להערכת ידע  •

 וקושי משימה

 ליווי בייעוץ מקצועי •

      התאמת תנאי היבחנות

 הרגשת חוסר שליטה, תסכול  • 

 

 

 
 

 "זה מעייף אותי" •

 "זה נורא בשבילי" •
היא .....ביןאבל אני באמת מ" •

 "לא מאמינה לי


