
שבריםהשעה הפרטנית בנושא 
ט"אידה שלום תשע-עיבדה ערכה וליקטה



.פרטנות מתחילה משינוי בתודעה פדגוגית

חדשניים וביקורתיים  , אני מצפה שתהיו עצמאיים"

!שעושים בדיוק מה שאמרתי"



מה הם לדעתכם היתרונות בלמידה של התלמיד  •
?המתקשה בשעה הפרטנית ביחס ללמידה בכתה

רק שהלמידה  , האם נלמד בשעה הפרטנית כמו בכתה•
?או בדרך אחרת ומהי? תהייה בקבוצה קטנה



עבודה בשעות פרטניות מאפשרת פיתוח לומד עצמאי בעל מכוונות ותחושות של  

.  במקביל להקניית ידע ודרכי למידה, מסוגלות עצמית ללמידה

שעות פרטניות   

הן הזדמנות למתן מענה לשונות של לומדים  

תלמידל
מורהל

לבית הספר



השעות הפרטניות מזמנות הזדמנות להפעלת הוראה ממוקדת בפרט
:כשהמטרה המרכזית

הלימודיים והקשר האישי עם המורהקידום ההישגים 

במסגרת  " להגיע אליהם"למורה ניתנת ההזדמנות  להשפיע על אותם תלמידים שהוא חש שאין הוא מצליח 

.הלימודים בכיתת האם הגדולה

ויש לנצלן בצורה הנכונה והמתאימה , שעות אלה נכללות במערכת השעות של כל מורה

(תלמידים לשעה5עד )ביותר למורה ולתלמידים 



.תוכן אשר ניתן ללמד בכיתה/ניתן ללמוד בקבוצה הקטנה כל נושא

חברתיים-התהליכים הלימודייםהנלמדים לבין המטרות והתכנים הלימה בין 

ארגון הלומדיםולבין 



:רגשי

הכרות מורה תלמיד  
ובניית אמון

שייכות הערכה וקבלה

הגברת מוטיבציה 
וביטחון עצמי של 

התלמיד

תחום דעת–פדגוגי 

התאמת דרכי הוראה  
לקבוצה

קידום הישגים וצמצום  
פערים

מעקב הערכה ובקרה

שעה פרטנית  
מזמנת מפגש  
למידה קבוצתי  

משמעותי בתחום 
והריגשיהלימודי 



איתור  
צרכים 
ומיפוי

ארגון  
קבוצות 
למידה

שיבוץ  
מורים

תכנון 
לימודים

סביבת  
למידה

מעקב 
ובקרה



.   תוכן ותהליך: עליו להתמקד בשני היבטים. המורה כמנחהקטנה משמש בקבוצה 

:בתהליך ההנחיה על המורה

.       כדי שהתכנים יופנמו, פי הקצב של הקבוצה-להתקדם על•

,  המנהיג)של חברי הקבוצה " תפקידים"וללהיות מודע לדינמיקה הפנימית הנוצרת בתוך הקבוצה •

(היושב על הגדר, הליצן, הדובר

.לתת מענה לצורכי הפרט והקבוצה כאחד•

להפחית תחושת ניכור וליצור אווירה אשר תשפיע  , לחזק את תחושת השייכות של חברי הקבוצה•

.  על המוטיבציה של הלומדים להגיע להישגים

.לאבחן ולאפיין את שלב ההתפתחות העכשווית•

.להתאים את דרכי ההוראה שיתמכו בתלמיד•

.את ההתנסויות שלולהמליללשוחח עם התלמיד ולסייע לו •

ליצור מצב בו התלמיד יכול לעבור מרמתו העכשווית לרמה גבוהה יותר•

דיאלוגיתלהיות שותף בלמידה •

?מהו תפקיד המורה בקבוצה קטנה 



אסטרטגיות  
"עובדות"ש

עבודה 
בזוגות  

שימוש רחב  
באמצעי  
,  המחשה
ומשחק  

שאלות  
המאפשרות 
אסטרטגיות 

שונות  
לפתרון

חשיבה 
משותפת

,  אחד מציג
השני מסביר



מה לא 
?עובד

ניסיון  
לכסות את  

תכנית 
הלימודים

קבוצות 
למידה לא 
מתוכננות

-שאלה
-הצבעה
תשובה

" פליטת"
פתרונות 
מידית  







כמה שלישים.wmv
כמה שלישים.wmv


קישורים בשברים: המאמר 

From Students' Problem- Solving Strategies to Connections in Fractions Alfinio Flores and Erika Klein :מאת

Teaching Children Mathematics, Vol. 11 No. 9. May 2005, pp. 452-457

http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=mafilim/2012/math/horaat_shvarim_helek_1_mdi.xml
http://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=mafilim/2012/math/horaat_shvarim_helek_1_mdi.xml


•

.שכן הוא בנוי משני מספרים , כמספר•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•



http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/pratiem_shvarim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYesodiVeyesodi/pratiem_shvarim.htm


:משימה

:כ ירשום"כל זוג יקבל יחידה מהמאגר יקרא וילמד אותה ואח

?כיצד בנויה היחידה•

?תפיסות שגויות והדרכים להתמודדות איתם הוצגו ביחידה /אילו קשיים•

?הציעו דרך להעברת היחידה במסגרת השעה הפרטנית•

?מה הייתם מוסיפים  או משנים ביחידה זו•

.הצגה קצרה במליאה•




