
  גאה ועכשיו כאן עמותת
  :להציג

 בישראל קהאן אקדמיית
 



קהאן אקדמיית  
 נושאים של רחב במגוון ותרגולים סרטונים המכיל באינטרנט אתר●

 קהאן סלמן ידי-על  2006 בשנת נוסד●

 לכולם ונגיש בחינם האתר●

 2014 פברואר  – בחודש משתמשים יליוןמ 10●

 2014 דצמבר  – שנפתרו תרגילים מיליארד 3●



ועכשיו כאן עמותת  
 טכנולוגיות לימוד שיטות לקדם במטרה שנים  3 לפני הוקמה●

 משרד של הלימודים תכנית לפי תכנים פיתוח - תחילה מתמטיקה●

 'י-'ט לכיתות החינוך

 ועכו חיפה בעיריות ספר בתי עם עבודה●

 

 

 

 



 ?באתר יש מה
 והתרגולים הסרטונים כל את המכיל ונושאים כיתות לפי המחולק קטלוג



 ?באתר יש מה
 והסברים המחשות עם הלימוד חומר כל את המקיפים סרטונים

 



 ?באתר יש מה
 מיומנות השגת על מיקוד תוך בסיסיים תרגולים

 

 

 

 

 



 ?באתר יש מה
 מתמטיים עקרונות המחשת על בדגש ויזואליים תרגולים

 

 

 

 

 



 ?באתר יש מה
 רלוונטיות המחשות עם תרגיל לכל מלאים פתרונות

 

 

 

 

 



 ?באתר יש מה
 תלמיד לכל אישי פרופיל

 

 

 

 

 



 ?באתר יש מה
 התלמידים התקדמות אחר ומעקב כיתה לניהול למורה ייחודי ממשק

 

 

 

 

 



 ?האתר עם לעשות אפשר מה
 בכיתה שאלות ומתרגלים בבית בסרטונים צופים - הפוכה כיתה●

 שהיה חומר ,מלבן על בסרטון לצפות שלו לתלמידים נתן מוטי●

 החומר על חזר הוא מכן לאחר בשיעור .מהם חלק עבור חדש

 התלמידים עם ותרגל

 בין קו ליישר יכול שהוא בכך באתר גדול יתרון רואה הוא●

 אחד כשכל שונות מקבוצות במקור שמגיעים ,שלו התלמידים

 אחרת ברמה



 ?האתר עם לעשות אפשר מה
 הטרוגניות בקבוצות למידה - עמיתים לימוד●

 שיצטרכו להם ואמרה לקבוצות התלמידים את חילקה נטשה●

 .הבא שבשבוע בשיעור ,הכיתה לכלל שהבינו מה את להסביר

 הדלתון על הסרטונים בחמשת עסקו כ"בסה

 שיסביר כדי הלוח אל קבוצה מכל מתנדב הזמינה עצמו בשיעור●

 קצת והרחיבה משלה הסברים שילבה .בסרטון שהוצג כמו לכיתה



 ?האתר עם לעשות אפשר מה
 של ישר מעקב תוך באתר תרגילים פתרון - באתר ממוחשב תרגול●

 המורה

 שלו המשתמש דרך בדק פעם מדי ,ביניהם ועבר אותם ליווה יוני●

 בסיום .לא או ברמזים השתמש האם ,ילד כל של ההתקדמות מה

 השאלות ומספר שלו העבודה סמך על ציון אחד לכל נתן השיעור

 ברמזים נעזר אם גם ,שפתר



 ?האתר עם לעשות אפשר מה
 .תלמידים של והתמדה ההשקעה מידת בחינת - חלופית הערכה●

 באתר הבית שיעורי הכנת את להכניס התיכון ממנהל ביקשה רנין●

 מהציון  5%להקדיש ומעוניינת התלמידים של הציון ממרכיב כחלק

 .באתר צברו שהתלמידים הנקודות בסיס על בתעודה הסופי

 

 



 תהליך ההטמעה
 המורים את שמלווה תוכן מומחה●

 ופדגוגיות טכניות הדרכות●

 השנה כל לאורך אישי ליווי●

 מה כל עושה היה לא ,שמלווה המטמיע שאלמלא גם אמר מוטי"●

 "עכשיו עד שעשה

 

 

 

 

 

 

 



 
 ?ׁשאלות


