
מכוונים אל מעל הממוצע

7מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 



?מה במפגש

מענה לשאלות

ממוצע

למידה שיתופית במתמטיקה



ממוצע

לנושאיםיש להקדיש , ל"בתעל פי ההמלצה 
ממוצע וחקר נתונים 

.שעות10-כ



פעילות פתיחה

:הוא' הגובה של שלושה בנים בכיתה ב

מ"ס124, מ"ס130, מ"ס121

?הגובהכיצד תחשבו את ממוצע 







הכרת הממוצע

?באיזו משפחה הילדים החרוצים ביותר

?  כיצד נדע זאת



פתרון בעזרת העברה מעמודה לעמודה



פתרון בעזרת העברה מעמודה לעמודה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=b6fd2e7c-9121-422d-b1ef-16733f4bdd39&language=he


פתרון בעזרת חישוב

https://youtu.be/BFC4NBWRtp4


תכונות הממוצע

האם ייתכן יום בו היא רדפה 

?שעתים בדיוק

האם ייתכן שהיום שרדפה פרק זמן ארוך  

?ביותר הוא היום בו רדפה שעה וחצי

האם ייתכן שהיום שרדפה פרק זמן קצר  

?ביותר הוא היום בו רדפה שלוש שעות

האם ייתכן שיום אחד  

?לא רדפה כלל



תכונות הממוצע



דוגמה לפעילויות מתוקשבות 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104646530#135.327.3.default


תכונות הממוצע



תכונות הממוצע



תכונות הממוצע



?מהו חציון



?מהו חציון



חציון וממוצע

https://youtu.be/Yaya4s5Cn8s
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b6f908dd-9858-484f-a63a-e1cc3fcd91cd&language=he


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 למידה שיתופית



רמות בלמידה שיתופית

Sharing

.  צדדיחד מהלך שהוא 
משתף אחרים  הלומד 

.מוגמרברעיון או בתוצר 

Cooperating

שמתקיימת בו  משותף תוצר יצירת 
,  הצוותחלוקת עבודה ברורה בין חברי 

כאשר כל אחד מהשותפים אחראי על  
.מוגדר ומובחן במשימה, חלק מסוים

Collaborating

עבודה  שיתופיות הכוללת 
לאורך כל  , משותפת ודינמית

תהליך היצירה



יתרונות בלמידה שיתופית

מעודדת תהליכי  

הנמקה 

מעודדת תקשורת 

בין אישית
מאפשרת ללמוד 

וללמד

למידה משמעותית  

ואינטראקטיבית

מפתחת חשיבה  

ביקורתית

שותפות פסיכולוגית 

לתוצרים

למידה שיתופית  

: נתמכת טכנולוגיה

בכל זמן ומכל מקום



אתגרים בלמידה שיתופית

גילוי חוסר סבלנות 
עלולה ליצור מתחים בין  

המשתתפים

עלולה לעורר אי הסכמה



מתוך המאמר 

תפקידי המורה בלמידה שיתופית

מכוון ומנחה 
(ולא מעביר ידע)

משימה לימודית  עיצוב 

מתאימה  
פיתוח נורמות של שיתופיות  

על אווירה  תוך שמירה 

ידידותית ומכבדת

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://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


דוגמה לפעילות שמזמנת שיתופיות 



דוגמה למשימה שיתופית




