
  
  גוריון בנגב- אוניברסיטת בן

  הפקולטה למדעי הרוח והחברה
  
  

  2018     ח"עתש -  חינוךהמחלקה ל
  

  _  סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר   :שם הקורס
  

  12910278-12910288   מס' קורס :
  

  __לפסטייןאדם  שם המרצה:
  

  _135חדר _ 72_ בבנין ימי א', ב' וג', בתיאום מראששעות קבלה: 
 

  :יעדי ההוראה
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :פרשיות לימודים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
מחקר הבינתחומי של תהליכי למידה והוראה בכיתות בית הוא לערוך היכרות עם הקורס מטרת ה

    –סטודנטים שמסיימים את הקורס בהצלחה ספר.  
(א) יכירו תיאוריות מרכזיות בלמידה ויידעו להביא אותן לידי ביטוי בהתבוננות על פעילויות הוראה 

  ולמידה בבתי ספר, 
  (ב) יכירו גישות שונות ולמחקר על הוראה ולמידה בכיתה כולל יתרונותיהן וחסרונותיהן, 

    (ג) יידעו לבקר מחקרים, מסמכי מדיניות והצעות לרפורמות הוראה בתחום. 

  :תאוריות למידה ואפשרויות היישום שלהם בכיתה •

  גישות התנהגותיות �

  גישות קוגניטיביות �

  תרבותיות-גישות חברתיות �

  תהליכי הוראה ולמידהשיטות למחקר אודות  •

  אתנוגרפי-מחקר נטורליסטי �

  מחקרי אפקטיביות �

  מחקר ניסויי  �

 מחקר מורים �

  ולמידה הערכת מחקר על הוראה •

  האפקטיביות היחסית של אסטרטגיות הוראה •

  כיצד להתבונן בהוראה ולמידה? •

  תרבותיות-השוואות בין •

  פדגוגיה בכיתות ישראליות •

  ידע בהוראה  •

   ?מדוע שיפור ההוראה מורכבת כל כך •

יש לפרסם הסילבוס לפני הרישום לקורסים לפי חוק זכויות 
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  (יש למחוק את המיותר) משקל בציון הסופי **

  __10 %  -  (חובה)  נוכחות 
    .  ______0 %  -    בחנים
  ______50 %  -   עבודות
  סוף    מבחנים

  ______40 %  -  סמסטר ב'
  ______0 %  -    סיורים
  100% -    סה"כ
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