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אוריינות מתמטית 
Math. Literacy

Adult Numeracy

 lifelong viewות     /מיומנויות יסוד של בוגרים

מסוגלות עצמית+ הרגלים + עמדות תומכות + ידע והבנה 



אוריינות סטטיסטית
Statistical literacy

Risk literacy
Data literacy

אוריינות מתמטית 
Math. Literacy

Adult Numeracy

אוריינות / מיומנויות 
:בהקשרי חיים

בריאות-

פיננסית       -

אזרח/ צרכן -

אוריינות לשונית
Literacy

'טכנול-דיגיטלית

,  פתרון בעיות
חשיבה ביקורתית

אוריינות מדעית

..., כשירות תרבותית-צוות .עב-ללמוד איך ללמוד -כשירות לעבודה 

 lifelong viewות     /מיומנויות יסוד של בוגרים

מסוגלות עצמית+ הרגלים + עמדות תומכות + ידע והבנה 

סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת  . אוריינות מתמטית(.2012)עדו , גל
.היוזמה". מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת מתמטיקה"הועדה 



:הדגשים שלי

המשק הכלכלי , לגבי החברההבנת מסרים וטיעונים סטטיסטיים -

לגבי תופעות בעולם האמיתיreal-worldהבנת מודלים -

והשלכותיוcontextהבנת משמעות בתוך ההקשר-

"   עמדה ביקורתית"ופיתוח ניתוח ביקורתי -

:  הולכים מעבר לאוריינות מתמטית

ת בעולם משתנה/דמות הבוגר



7.3.2022לאשה 



27.6.2022וואינט



30%-השכר הממוצע של נשים נמוך בכ, 2022ב:לאשה
(משכר הגברים70%כלומר )מזה של גברים   

מגבר83%אשה מרוויחה , 2021ב:הממונה על השכר
בתפקיד מקביל

? איך זה יכול להיות?  "האמת"מה 
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?  איך זה יכול להיות?  "האמת"מה 

הבנת מסרים וטיעונים סטטיסטיים-
real-worldהבנת מודלים -
הבנת משמעות בתוך ההקשר  -
ניתוח ביקורתי ועמדה ביקורתית-

איך כל זה קשור 

?"ת/דמות הבוגר"ל

?לאוריינות מתמטית

adjustmentיש מודלים שונים של (: אנגלית)וויקיפדיה 

של גברים95%כ:  אחרי כל ההתאמות, שכר ממוצע של נשים

?למי איכפת...( , כלכלית, חברתית)? האם יש לנו בעיה, אז



אוניברסיטת חיפה, החוג לשירותי אנוש-עדו גל 

:השלכות

לפי פיזה " אוריינות מתמטית"הרבה מעבר ל:  המשגה רחבה-

"העולם האמיתי"אמת וטקסטים מ-חשיפה למטלות:  גישה להוראה-

ניתוח ביקורתי, הכרחי לפיתוח הבנת משמעות בתוך ההקשר

...  , ן/לכולם, עד סוף התיכון, שנתית ורציפה-רב:  תכנית לימודים-

הבעת דעות מנומקות בראיות, מטלות ושאלות פתוחות:  הערכה-

:  ות מעבר לאוריינות מתמטית/הולכים

ת בעולם משתנה/דמות הבוגר




