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יעדי ההוראה:
מטרת הקורס היא לסקור מחקר ותאוריות המתייחסות להתפתחות אוריינית החל מהגיל הרך ועד לבגרות.
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והכנת סביבות אורייניות עשירות.

פרשיות לימודים:
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מהי התפתחות אוריינית?
התפתחות אוריינית בגיל הרך :שפה דבורה ,כתיבה וקריאה ,נומרית ,טכנולוגית
התפתחות אוריינית מהילדות ועד לבגרות
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Syllabus
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Course Name: Literacy development
Number: 129.2.0603
Lecture
Instruction Objectives:
The purpose of the course is to review research and theory concerning literacy
development, from early age through adulthood. We will focus on the different areas of
literacy development, specifically oral language, writing and reading, numeracy, and
new literacies. We will consider the roles of several sources that contribute to literacy
development, family, schools and peers. We will examine how theory and research can
be translated into practical strategies, assessment materials and preparation of rich
literacy environments.
Chapters:
Developmental aspects: motor, cognitive, emotional, social
What is literacy development
Early literacy development: language development, reading and writing, numeracy,
technological
Literacy development from childhood to adulthood
Resource for literacy development: family, school, peers
Practical strategies for literacy development
Evaluating literacy development
Developing rich literacy environments

Analyzing biographies that relate to literacy development
Media analysis that relate to literacy development: The case of The 7 Up Series

Requirements:

Attendants:

20

Biography analysis

10

Weekly assignments

10

Final assignment

40:

Total

100%
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