
יוסף-עלית בן. דר  



 שלנו המוח
 מורכב ממאות תריליוני
 תאי עצבים הנקראים  

 neurons  נורונים  
אשר בהם מתבצעים     
תהליכי הלמידה    



 תא עצב     

 חיבור נוירוני 

   סינפסה 

DENDRITE      AXON TERMINAL 

AXON 

CELL 
BODY 

NUCLEUS 

MYELIN SEATH 

     NODE OF RANVIER 

SCHWANN’S CELLS 

SYNAPSE 

Neuron 



  
 

 למידה
 שינויהיא  

 בהכרה ובהתנהגות
 כתוצאה

 מהשתתפות ואינטראקציה 

 .בגלל שהנהר השתנה והאדם השתנה    

    

 הרקליטוס      

 



 
 
 
 
 

 

או יצירת חיבורים חדשים
 
 
 
 
 



A PERSON’S MIND 

ONCE STRECHED BY  
A NEW IDEA 

 

   
 

NEVER RETURNS  
TO ITS ORIGINAL 

DIMENSIONS 

כשנמתח להכיל ידע חדש, מוחו של אדם  

 לעולם לא ישוב לממדיו הקודמים



 

 

 

 

 יומיומי ומתמשך, למידה היא 
 (חישבו על משהו חדש שלמדתם היום(

למידה היא  
 (איש אינו יכול ללמוד בשבילנו או לכפות עלינו ללמוד בעל כורחנו)

 

בניית הידע נעשית על יסודות  
  

 המבוססת על למידה היא             

אוופעולות   

עם שימוש בתהליך 



 דן חסכן             

Banking  model of education Paolo Freire 

                                

תלמיד הממוצעה  

% 



 ידע קודם



 
 חיבור אינפורמציה חדשה

 לידע קודם בתהליך קטגוריזציה

 

NATURAL 
DISASTER 
 פגע טבע

category b 
EARTHQUAKE 
 רעידת אדמה

cat. b1 

DESTRUCTION 
 הרס

cat. b1.1 

OCEAN 
 אוקינוס

category a 

HUGE 
WAVES 
 גלי ענק 
cat. a1.1 
 
 

WAVES 
 גלים   
cat. a1 

FLOODING 
 שטפונות  
cat. a1.1.1 

 HUNGER 

 רעב    
cat. b1.11 
 

HOMELESSNESS 

 מחוסרי בית
cat. b1.12 

 
 

PAIN & 
SUFFERING 
cat. B1.13 

 

 
 

PACIFIC 
OCEAN 

category  c 
INDONESIA 

JAPAN 

CHILE 
 

TSUNAMI 

 צונאמי



 י שימוש באנאלוגיות"התאמת ידע חדש לידע קודם ע
 

Fish is Fish         by Leo Lionni         

?מה קורה כשמסגרת ההתיחסות של הלומד שונה מזו של המורה  

למידה הוא יישור קו/הצעד הראשון בסביבת הוראה  

בין מסגרות ההתיחסות של המורה ושל התלמידים   

 פרה      



 זאת אינה שגיאה
 אלא 

  הבנה מוטעת
(misconception) 

 הלומד מבין אחרת מהמצופה



    Assimilation                  הטמעה  



קריאה 

 אישית
קריאה 

 לימודית
קריאה  שעשוע

לימודית  

 מהנה

Accommodation     התאמה  



הלמידה מתבצעת במוח     

 

 

 

 

 

:שבו יכולים להתקיים שני מצבים  

 

Survival mode Learning mode 

מרכז סיווג הרגשות    



       Survival mode  

 חרדה

היא כועסת עלי   

ההורים שלי רבים כל הזמן   



Learning mode  

 



 

Animal School חיות            לספר -בית  
פדגוגיית הוראהס המיישם "בי   

 
?האם זה מזכיר לכם משהו או מישהו  

http://www.youtube.com/watch?v=o8limRtHZPs 

http://www.youtube.com/watch?v=o8limRtHZPs
http://www.youtube.com/watch?v=o8limRtHZPs
http://www.youtube.com/watch?v=o8limRtHZPs


  

 טיפוח למידה  העברת מיידע

 הלומד ותוצרי הלמידה המורה ותכנית הלימודים

 הוראה על בסיס חקר ושיח ההוראה כמערכת בנקאית

 ובעל חזון מומחה היחידי" אמת"הידע וה מקור

 מאפשר למידה, מנחה, מדריך

 חוקר פעיל של העולם כלי קיבול סביל לידע חיצוני

 להבניית ידע עצמי ואחראי 

 המורה וההוראה במרכז הלומד והלמידה במרכז

 מטרה

 מוקד  

 פדגוגיה      

 מורה    

 תלמיד    



The Magic Toolbox 

By Mie Araki 

 קופסת הכלים הפילאית    

















 עניין
 

 אמון
 בחירה 

 

 הצלחה
 

 כבוד הדדי

 סבלנות
 

 פתיחות ללמידה

 סוף סוף      


