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?מה במפגש

מענה לשאלות

כפל וחילוק

למידה שיתופית במתמטיקה



כפל וחילוק







גורמים ומכפלה



גורמים ומכפלה



(חילוק להכלה)מציאת מספר הקבוצות -חילוק



מציאת מספר הקבוצות-חילוק

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102385920#59.2396.5.default


(חילוק לחלקים) מציאת מספר הפריטים בכל קבוצה –חילוק 



(חילוק לחלקים) מציאת מספר הפריטים בכל קבוצה –חילוק 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102385920#69.9718.6.default


פתרון תרגילי חילוק בדרכים שונות

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102385920#88.4448.6.default


מעבדת קבוצות שוות

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102385920#65.0.3.default


למידה שיתופית



למידה שיתופית

.21-הלמידה השיתופית היא מיומנות דומיננטית בין כלל מיומנויות המאה ה

דרך הלמידה נעשית דרך קבוצות של לומדים אשר מתקיים ביניהם יחסי  

.גומלין

.צורת למידה זו יוצרת שייכות לקבוצה ומעוררת דיון ושיח קבוצתיים

,  כל אחד ממשתתפי הקבוצה הוא רכיב חשוב בתהליך ההתפתחות החברתית

.הלימודית והקוגניטיבית שלו ושל עמיתיו



? מהי שיתופיות



Sharing

שיתוף

חדשהואמהלך

אחריםשיתוף.צדדי

בתוצראוברעיון

.מוגמר

Cooperating

שיתוף פעולה

משותףתוצריצירת

חלוקתבושמתקיימת

חבריביןברורהעבודה

אחדכלכאשר,הצוות

עלאחראימהשותפים

מוגדר,מסויםחלק

.במשימהומובחן

Collaborating

משותפת יצירה 

הכוללתשיתופיות

משותפתעבודה

לאורך,ודינמית

.היצירהתהליךכל

רמות בלמידה שיתופית



יתרונות בלמידה שיתופית

מעודדת  

תהליכי הנמקה 

מעודדת  

תקשורת בין  

אישית

מאפשרת 

ללמוד וללמד

למידה 

משמעותית  

ואינטראקטיבית

מפתחת 

חשיבה  

ביקורתית

שותפות 

פסיכולוגית 

לתוצרים

בכל זמן ומכל מקום: למידה שיתופית נתמכת טכנולוגיה



אתגרים בלמידה שיתופית

גילוי חוסר סבלנות 

עלולה ליצור מתחים בין המשתתפים

עלולה לעורר אי הסכמה



מתוך המאמר 

תפקידי המורה בלמידה שיתופית

הכוונה והנחיה משימה פיתוח 

מתאימה  לימודית 

פיתוח נורמות של שיתופיות 

מכבדתעל אווירה ושמירה 

האצלת סמכויות ופיתוח תחושת 

אחריות אצל התלמידים

פיתוח מיומנויות  

למידה ודיון

https://portal.macam.ac.il/article/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8


?אז איך מיישמים

חקר במליאהמתן משימת 

התמודדות עם הבנת  . עבודה בקבוצות

עבודת צוות והצגת  , פתרון בעיות, המשימה

.תוצר

חזרה למליאה והצגת תוצרים  

או דוח התקדמות



:הצעות לכלים דיגיטליים ללמידה שיתופית

Google slides

פתקית שיתופית

הענן החינוכיכלים דיגיטליים ללמידה שיתופית למידה שיתופית < > 

https://www.celleb.cet.ac.il/
https://he.padlet.com/
https://lo.cet.ac.il/player/?task=b7deb78b-a6be-4a9b-a50b-c6fa98c3793c&sitekey=ebag#pageId=page_1&documentId=84f48afc-4819-4da1-ad72-df00347c807b
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lemida_celim.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home
http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit


מציאת הגורמים למכפלה נתונה: פעילות שיתופית

https://lo.cet.ac.il/player/?task=f435d0cd-e593-4fb8-a938-4e880228cdfd&sitekey=ebag#pageId=page_1&documentId=67f59a2a-5559-4bbf-a587-b8183acfc9db


פתקית שיתופית-חילוק

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102385920#84.5504.3.default


כפל גורמים ומכפלה

.שיתוף התלמידים בדיון כיתתי באמצעות הסלולרי

סלולר בכיתה: ב"סלהנחיות לשימוש באפליקציית –מדריך למורה ולתלמיד 

https://www.celleb.cet.ac.il/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%A1%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/


?שאלות



תודה רבה


