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בוי קולות בכיתה מבלי להתפשר על יפדגוגיות )כגון: כיצד לקדם רודילמות סוגיות בהקורס יעסוק 
 (הוראה דיאלוגיתסוגי משוב, )כגון:  שונות הוראהופרקטיקות גישות ות מהנגזרידע בתחום התוכן?( 

הוראה ופרקטיקות הכרות עם התיאוריות שבבסיס גישות  : )א(הקורס יכלול  ובדרכים לחקור אותן.
, כגון קטעי של הוראה ולמידהבאמצעות ניתוח ייצוגים  התיאוריות בחינה ביקורתית של; )ב( שונות

; )ג( דיון בסוגיות ודילמות פדגוגיות באמצעות ניתוח ועבודות של תלמידיםשיעורים מצולמים 
בדרכים להתבונן ולחקור סוגיות פדגוגיות מהכיתה על  ייצוגים של הוראה ולמידה; )ד( הכרות ודיון

 שלנו למידההקורס נחקור גם סוגיות בהוראה ובבמסגרת . המורות עצמן ובאמצעות מחקר מדעי ייד
 .בקורסשלנו שם כך נצלם את השיעורים בקורס עצמו, ול
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