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מה חדש

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/misparim-rishoniym-prikim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/peulut_misparim_tiveym/
https://homework.lnet.org.il/


– SELזהמה
רגשית-למידה חברתית 

לקדםבמטרההמשפיעים על הלמידהוהרגשייםהחברתייםלהיבטיםמתייחסת
(למידה מותאמת(לצרכיובהתאםאת התלמיד



(1978, ויגוצקי)למידה היא חברתית 

רוב בני האדם זקוקים לסביבה חברתית כדי לממש את יכולותיהם•

צפייה בעמיתים מהווה מודל לחיקוי לתלמיד וכך הוא עשוי ללמוד טוב יותר•

למידה עם עמיתים מאפשרת להגדיל את טווח ההתנסויות של התלמיד  •
שימוש המקדמת באמצעות אינטראקציה שיתופית טיעונית ורפלקטיבית 

בשפה מתמטית

עבודה קבוצתית מאפשרת לכל תלמיד להציע את החוזקות שלו ודרכי •
החשיבה שלו ולתרום לפתרון

התייחסות לדברי  , דיון במליאה מאפשר חשיפה לאסטרטגיות פתרון שונות•
עמיתים והעמקת הידע וההבנה



וייסברנקו: מתוך

https://brancoweiss.org.il/article/%d7%a0%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%95%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%a0%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99/


SELבמבנה השיעור



למידה שיתופית

וייסברנקו: מתוך

https://brancoweiss.org.il/article/%d7%a0%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%95%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%a0%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99/


למידה היא  
רגשית

:לפי המחקר נמצא כי

ויכולות קוגניטיביות  IQאינה מבוססת רק על , היכולת ללמוד•
ונמצא כי יש קשר בין רגשות ללמידה

,  השפלה מקשים על הלמידה, אי נוחות, חרדה, מצבי מתח•
מעודדים כישלון ותחושות שליליות כלפי המקצוע

במצבי מתח המוח חוסם את הגישה לתהליכי עיבוד מידע  •
.לא נוצרים קשרים חדשים, קוגניטיבי

.לתלמידים שונים יש רמות סף שונות למצבים רגשיים שליליים•

:  ירושלים. נייר עבודה מוזמן כחומר רקע לעבודת ועדת אינדיקטורים למערכת החינוך. אינדיקטורים אפקטיביים במערכת החינוך(. 2009. )ח, קופרמינץ
 .האקדמיה הלאומית למדעים, היזמה למחקר יישומי בחינוך

http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/Affective%20Indicators Kupermintz

http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/Affective%20Indicators%20Kupermintz


עד כמה אני מאמין שאני מסוגל לעשות משהו מסוים  –תחושת מסוגלות 
(Bandura, 1990)

מה אני  
מרגיש

איך אני פועלמה אני חושב

יש קשר בין רגשות לתפיסת המסוגלות העצמית של  •

התלמיד

יש קשר בין תפיסת המסוגלות העצמית של התלמיד  •

לבין יכולתו להשלים משימות ולהתמודד עם אתגרים  
(Bandura, 1990)בצורה יעילה 

אפשר שתחושת המסוגלות של התלמיד תהיה שונה  •

במצבים שונים ובתחומים שונים

Bandura, A. (1990). Perceived self-efficacy in the exercise of personal agency. Journal of applied sport psychology, 2(2), 128-163



:תחושת מסוגלות היא חשובה כי

להשקיע מאמץ במשימההמוטיבציההיא משפיעה על . 1

במשימות או הימנעות מהןהבחירהמשפיעה על . 2

ולעיתים יוצרת הטיות קוגניטיביותדרכי החשיבה משפיעה על. 3

בהתמודדות עם כישלוןגמישותבונה . 4

של האדם בחייותחושת השליטה משפיעה על . 5



מסוגלותתחושתבניית – " שעועיתנבטי "

https://www.youtube.com/watch?v=Yt9vNgS34u0
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באילו היבטים ניתן לדבר על 
SEL בכתת המתמטיקה?

•SELיתרונות וחסרונות של צורות ישיבה שונות בסיטואציות  : במבנה השיעור
למידה שונות

•SEL  באסטרטגיות הוראה למידה

•SELבפתרון בעיות  , חרדה, שיח מפורש על רגשות תסכול: בלמידת מתמטיקה
כחלק מהלמידה במתמטיקה

•SELשיח מכבד והשתתפות  , שיח מפורש על שיתופיות: בניהול דיונים בשיעור
הוגנת

•SELפרקטיקות , שימוש בטעויות: ופרקטיקות שיח ומשמעותןAT



באסטרטגיות  SEL: לדוגמה
הוראה

לצד דיונים  ( שלשות, בזוגות)עבודה עצמאית –שיעור במוקד פתרון בעיות •
שיתופיים

איתי לידי במרחב-ועוד " שיח השדה", "ה"עצמ", "תחילה' א"•

שיח מכבד והשתתפות הוגנת–הוראה למידה מבוססי שיח •

השיח הרגשי כחלק מהשיח המתמטי•



SELבשיטות הערכה

,  תיסכולנקשרת לרגשות , הערכה מסכמת–הלמידה שלהערכה •
דימוי עצמי נמוך, חרדה

הערכה המעצבת את הלמידה על מנת  –למידה לשםהערכה •
.להתאים אותה לצרכי התלמיד

נותנת חיזוקים לחוזקות

מזהה את נקודות הקושי ומתאימה פיגומים להתקדמות התלמיד

חשבו מדוע  –שילוב שיטות הערכה חלופיות לשיטות הסטנדרטיות •
?במתמטיקה' ב-מיפוי תחילת שנה לכתות אפירסמולא ה"ראמ



דרכים לחיזוק תחושת המסוגלות של התלמיד בשיעור  
מתמטיקה

.זיהוי המצב ההתחלתי באמצעות מיפוי וממנו להתקדם–הוראה מותאמת •

להיות ממוקדים ביעדים ספציפיים•

מדידים ומציאותיים, להציב יעדים קטנים•

לאתר חוזקות ולהעצים אותם•

לסייע לתלמידים לדבר על תהליך הלמידה שעברו–לזמן תהליכים רפלקטיביים בשיעור •

,  פחד וכישלון : לדון בתחושת המלוות את למידת המתמטיקה כחלק מהלמידה למשל•
אי הבנה, קושי, אי וודאות, תיסכול

אי הבנה ועוד אינם מעידים על , אי וודאות, כישלון, תיסכוללבסס את ההבנה כי תחושות •
מידת ההצלחה והחכמה של התלמיד אלא הם חלק מתהליך הלמידה במתמטיקה



על  , חיזוק על העבודה השיתופית)לתת חיזוקים חיוביים על המאמץ והתהליך ופחות על התוצאה •
(דרך פתרון מקורית ועוד

בעיות שנתנו בשיעור/לשתף ברגשות סביב התמודדות עם משימות•

לשלב מבדקי הצלחה לחיזוק תחושת המסוגלות•

מבדקים קצרים וממוקדים•

שיחות אישיות על התמודדות עם רגשות כמו התמודדות עם כשלון•

של התלמיד(ZPD)לתת משימות שאינן מעבר לטווח ההתפתחות הקרבה •

לנצל את מרחב השעות הפרטניות לצורך שיח רגשי על לימודי המתמטיקה•

לסגל חשיבה חיובית על למידת התלמידים•

המתאימות לטווח רחב של תלמידים" רצפה נמוכה ותקרה גבוהה"לספק משימות בדגם •

לעודד חריצות והתמדה•
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!תודה על ההקשבה


