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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.   

  מקצוע מורכב שנראה פשוט -הוראה 

  מבוא לתיאוריות למידה 

  נטורליסטימה קורה בכיתות? ניתוח 

o דרכים מגוונות להתבוננות בכיתה 

o ?מהי פדגוגיה 

o  ניתוח מבני –השיח בכיתה 

o ידע וידיעה בשיח הכיתה 

o שאלות ושאילה 

o  'דפוסי השתתפות –שיח ואינטראקציה בכיתה ישראלית א 

o  יחסי כוח בכיתה 

o תהליכי הבניית זהות חברתית 

o  'ישראלית"?האם יש פדגוגיה  –שיח ואינטראקציה בכיתה ישראלית ב" 

  אסטרטגיות הוראה 

o סגנונות למידה, פירמידת הזכירה ומיתוסים אחרים 

o   אנליזות של ניסויים מבוקרים-מטא -הערכת האפקטיביות של שיטות הוראה 

o אנליזות של ניסויים מבוקרים-ביקורות על גישת המטא 

o  למידה שיתופית 

o למידה מבוססת חקר 

o  שיעור מקוון –הוראה ישירה 

o מידההערכה לשם ל 

o  שיח אקדמי פורה 

o  עבודה אינטלקטואלית אוטנתית 

o ?סיכום אסטרטגיות הוראה: הוראה ישירה או דיאלוגית 

 הערכת האיכות של ההוראה 

  שיפור ההוראה 

 למידה של מורים 

  



  הקורסוהרכב ציון דרישות 
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 )יש למחוק את המיותר( משקל בציון הסופי **

 __%0   - )חובה( נוכחות 
  . ______%0   -  בחנים

 ______%60   -  עבודות
 סוף  ןמבח

 ______%40   - סמסטר ב'
 ______%0   -  סיורים
 100% -  סה"כ
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