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ראד'גמיכל I? כיצד–מגן הילדים גאומטרייה:’ב-'מיועד למורי כיתות א

עדי עראקיI? האמנם-לכל שאלה פתרון אחד ויחיד:’ג-'מיועד למורי כיתות א

שיח מתמטי ושגיאות כאמצעים להוראת המתמטיקה, חשיבה:’ו-'מיועד למורי כיתות א

שי-ר בר זוהר"דן

שיעורי מתמטיקה כמנוף לקידום  -לא מפחדים מאתגרים:’ו-'מיועד למורי כיתות א

ר יפעת הררי"דIהחוסן הרגשי של התלמידים 

ה.יצירת הזדמנויות למידה באיכות מרבית עבור כל תלמיד:’ו-'מיועד למורי כיתות א

Iר יניב ביטון"ד

(SEL)למידה רגשית חברתית :’ג-'מיועד למורי כיתות א

ר חיית שחם"דI? איך עושים את זה במתמטיקה

גלי שמעונין מבט מקיף על ההיקף :’ו-'מיועד למורי כיתות ד

כיצד לפתח יכולות הנמקה והצדקה בקרב תלמידים  :’ג-'מיועד למורי כיתות א

הסדנה בשפה הערביתר יוסף חמודה "דIביסודי 

הוראה באמצעות שאלות המקדמות חשיבה מתמטית:’ו-'מיועד למורי כיתות ה

I הסדנה בשפה הערביתראיד שיח אחמד

רונית מרוםIחינוך פיננסי בבית הספר היסודי:’ו-'מיועד למורי כיתות ג

פיתוח חשיבה לוגית? למה לי חידות עכשיו:'ו-'מיועד למורי כיתות ג

Iקלאודיה ברמן

ה במחוז מרכז"הכינוס בשיתוף עם מרכזי הפסג

קישור לסדנאות  –לאתר הכינוס 
המקבילות בחדרי הזום

תקציר תוכן הסדנאות נמצא באתר הכינוס

מושב שני-תוכנית 

(יש לבחור סדנה אחת)סדנאות מקבילות בחדרי הזום 17:40-17:15

https://edu.gov.il/sites/merkaz/onlinemeetings/Pages/onlinemathematicsconference.aspx


ראד'גמיכל I? כיצד–מגן הילדים גאומטרייה:'ב-'מיועד למורי כיתות א

עדי עראקיI? האמנם-לכל שאלה פתרון אחד ויחיד:’ג-'מיועד למורי כיתות א

שיח מתמטי ושגיאות כאמצעים להוראת המתמטיקה, חשיבה:'ו-'מיועד למורי כיתות א

שי-ר בר זוהר"דן

שיעורי מתמטיקה כמנוף לקידום  -לא מפחדים מאתגרים:'ו-'מיועד למורי כיתות א

ר יפעת הררי"דIהחוסן הרגשי של התלמידים 

ה.יצירת הזדמנויות למידה באיכות מרבית עבור כל תלמיד:'ו-'מיועד למורי כיתות א

Iר יניב ביטון"ד

(SEL)למידה רגשית חברתית :’ו-'מיועד למורי כיתות ד

ר חיית שחם"דI? איך עושים את זה במתמטיקה

גלי שמעונין מבט מקיף על ההיקף :’ו-'מיועד למורי כיתות ד

שאילת שאלות פתוחות מקדמות חשיבה מתמטית       :’ו-'מיועד למורי כיתות ד

Iהסדנה בשפה הערביתר יוסף חמודה "ד

הוראה באמצעות שאלות המקדמות חשיבה מתמטית:’ו-'מיועד למורי כיתות ה

I הסדנה בשפה הערביתראיד שיח אחמד

פיתוח חשיבה לוגית                             ? למה לי חידות עכשיו:'ו-'מיועד למורי כיתות ג

Iקלאודיה ברמן

ענבל שטריתIרק שינוי קטן בשאילת שאלות בשיעור :'ג-'מיועד למורי כיתות א

קול השטח
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