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סוגיות במחקר על למידה והוראה בבית הספר
סילבוס תש"ף
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מס' קורס:
שם המרצה :אדם לפסטיין
שעה ומיקום :ימי א' ,בין  ,18:00 - 16:00בבניין  ,26אולם .5
שעות קבלה :ימי א' ,בתיאום מראש ,בבנין  72חדר  ,135או במזכירות המחלקה
עוזרת הוראה :ג'יין דכטיאר ,שעות קבלה :יום א'  ,15-16:00חדר  ,329בבניין 72

יעדי ההוראה
מטרת הקורס הוא לערוך היכרות עם המחקר הבינתחומי על תהליכי למידה והוראה בכיתות בית ספר ,תוך
בחינה של סוגיות מרכזיות בפדגוגיה ,במדיניות ובשיפור ההוראה .סטודנטים שמסיימים את הקורס
בהצלחה –
(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,
(ד) יחשבו בצורה ביקורתית על סוגיות מרכזיות שנויות במחלוקת בתחום הפדגוגיה ,מדיניות ושיפור
ההוראה.

פרשיות לימודים








הוראה  -מקצוע מורכב שנראה פשוט
מבוא לתיאוריות למידה
מה קורה בכיתות? ניתוח נטורליסטי
 oדרכים מגוונות להתבוננות בכיתה
 oהשיח בכיתה – ניתוח מבני
 oשיח ואינטראקציה בכיתה ישראלית א' – דפוסי השתתפות
 oיחסי כוח בכיתה
 oתהליכי הבניית זהות חברתית
 oשיח ואינטראקציה בכיתה ישראלית ב' – האם יש פדגוגיה "ישראלית"?
מה עובד? מחקרים ניסויים
 oסגנונות למידה ,פירמידת הזכירה ומיתוסים אחרים
 oהערכת האפקטיביות של שיטות הוראה  -מטא-אנליזות של ניסויים מבוקרים
 oביקורות על גישת המטא-אנליזות של ניסויים מבוקרים
 oדוגמאות של אסטרטגיות מבטיחות :הוראה ישירה ,למידה שיתופית ,למידה מבוססת חקר,
הערכה לשם למידה ,שיח אקדמי פורה ,עבודה אינטלקטואלית אוטנתית
סוגיות שנויות במחלוקת

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ידע תוכן או מיומנויות חשיבה?
ניהול כיתה :שליטה חיצונית או הנעה פנימית?
למידת חקר או הוראה ישירה?
הוראת נושאים שנויים במחלוקת פוליטית :חיוני לחינוך אזרחי או השפעה אסורה?
חינוך ערכי בבית הספר :האם אפשרי? האם כדאי?
המהפכה הטכנולוגית :הצלת הלמידה או הסחת דעת?
פיתוח מקצועי של מורים :המפתח לשיפור או בזבוז זמן ומשאבים?
המיצ"ב :מנגנון להעלאת ההישגים הלימודיים או הרס הלמידה המשמעותית?
התכנית הבינלאומית להישגים לימודיים ( :)PISAהאם כדאי לישראל ללמוד מסינגפור?
מחקר על למידה :בסיס להתמקצעות של המערכת או לא רלוונטי?

דרישות והרכב ציון הקורס


נוכחות בשיעורים חובה (מותר להיעדר מ 20%-מהשיעורים ,בהתאם למדיניות האוניברסיטה).
לעתים תיבדק הנוכחות באמצעות "פתקי יציאה" – פתק אישי שנמסר בסוף או באמצע שיעור ובו
תתבקשו לענות במשפט אחד לשאלה שנוגעת לתוכן או למהלך השיעור .פתקים אלו מסייעים לצוות
הקורס ללמוד על הלמידה והחוויה שלכם בקורס ,בנוסף להיותם עדות על נוכחות בשיעור .נוכחות
חשובה ללמידה שלכם לאורך כל הקורס ,אבל חשובה גם ללמידה ולחוויה של עמיתיכם לקורס
במהלך העימותים בסמסמר ב' ,ולכן נקפיד במיוחד על נוכחות בשיעורים אלו.
השתתפות בעימות (הצגה בע"פ) –  .30%בסמסטר ב' ייערכו כ 10-עימותים ( )debatesסביב
סוגיות שנויות במחלוקות .לכל עימות יירשמו כ 10-סטודנטים :מחציתם ייצגו את העמדה התומכת
בהצעה (צוות בעד) ומחציתם ייצגו את העמדה הנגדית (צוות נגד) .במהלך העימות יציגו נציגים של
כל צוות נאומי פתיחה ,יענו על שאלות והערות של הקהל ,ויתנו נאומי סיכום .בנוסף ,כל צוות יעלה
למודל עד יום ה' שלפני השיעור נייר סיכום עמדה שכולל טיעונים ועובדות מרכזיים (בראשי פרקים,
לא יותר משני עמודים ,לא כולל מראי מקום).
מבנה העימותים:
 oנאומי פתיחה ( 6דק' לכל צד)
 oדיון בסוגיה (בקבוצות קטנות 10 ,דק')
 oשאלות והערות של הקהל ,ותגובות של הצוותים ( 10דק')
 oנאומי סיכום ( 4דק' לכל צד)
צוות הקורס יעזור לכם להתכונן לקראת העימות .בנוסף לפגישה אישית עם חברי הקבוצות (במקום
אחד השיעורים) ,אתם מתבקשים להגיש טיוטה של נייר העמדה להערות עד ה 31-ינואר .2020
הערכת ההשתתפות בעימותים תתקמד בהבנת הנושא הנדון ובחינתו בביקורתיות (ולא ביכולות
רטוריות).
עבודת סוף קורס –  .70%הנחיות לעבודה יימסרו בסמסטר ב'.
מדיניות לגבי הארכות ואיחורים :את העבודה יש להגיש עד ה 31-יולי  .2020כל איחור בהגשה
יפגע בציון (כל יום איחור = נקודה בציון הכולל של העבודה) .ינתנו הארכות במקרים חריגים כגון
לידה או מחלה (מגובה באישור רפואי) .לחץ בעבודה לא מהווה סיבה למתן הארכה – אנא תכננו
את הזמן שלכם בהתאם.
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מדיניות מסכים
יש יסוד סביר להניח שהשימוש במחשב נייד במהלך שיעורים פוגע בלמידה שלכם ,הן של הסטודנט
שמשתמש ,והן של סטודנטים אחרים שדעתם מוסחת .יתרה מכך ,השימוש במחשב נייד עלול
למקם את הסטודנט המשתמש מחוץ לדיון ,ולפגוע בהשתתפותו .מצד שני סטודנטים רבים
מאמינים שהם לומדים יותר טוב כשהם מסכמים את מהלך השיעור במחשב ,ונעזרים בו כדי לעיין
במקורות מידע נוספים וכיו"ב .אולי הם צודקים  --המחקר מצביע על נטיות כלליות ,לא על מה
שקורה אצל כל פרט ופרט .על כן מדיניות השיעור היא לעודד אתכם להתנסות בלמידה ללא
מחשב ,בכלל ובאופן ספציפי במהלך העימותים – בשיעורים אלו אסורים המסכים.

יושר אקדמי
הציפייה היא שהעבודות המוגשות בקורס זה תהיינה תוצר של עבודתם של הסטודנטים הרשומים בקורס.
הגשת עבודות שנעשו על ידיכם עבור קורס אחר ,או עבודות שנעשו על ידי אנשים שאינם רשומים בקורס
ואינם מופיעים ברשימת המגישים של העבודה נחשב כהפרה של היושר האקדמי.
בכתיבת עבודות כאשר יש שימוש ברעיונות המועלים במאמרים נהוג להביע את הרעיון במילים חדשות פרי
עטו/ה של הכותב/ת ולציין מראה מקום להוגה הרעיון המקורי (קרי :שם המחבר ושנת המאמר בסוגריים).
במקרה שיש שימוש במילות הוגה הרעיון ,המחבר המקורי ,יש לשים את הציטוט במירכאות ולציין מראה
מקום .ציטוטים העולים על  40מילים מוצגים בפסקה מוזחת ( )indentעם מראה מקום .שימוש ברעיון
המועלה במקור אחר ללא מראה מקום ו/או שימוש בניסוח המקורי ללא מראה מקום נחשבים לגניבה
ספרותית ,פלגיאט ( ,)plagiarismומפרים את כללי היושר האקדמי.
אני מתיחס ברצינות רבה לנושא היושר האקדמי; נא להתיעץ עמי אם אינכם בטוחים לגבי הכללים.
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