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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 תובנות מרכזיות מהמחקר הנטורליסטי והניסויי על הנעשה בכיתות לימוד ,על
האפקטיביות של שיטות הוראה שונות ,ועל האתגרים הכרוכים בשיפור ההוראה,
(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
מה קורה בכיתות? ניתוח נטורליסטי
 oדרכים מגוונות להתבוננות בכיתה
 oהשיח בכיתה – ניתוח מבני
 oחלוקת הנטל הקוגניטיב בשיעור
 oיחסי כוח בכיתה
 oשיח ואינטראקציה בכיתה ישראלית – האם יש פדגוגיה "ישראלית"?
מה עובד? מחקרים ניסויים
 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 ,הערכה לשם
למידה ,שיח אקדמי פורה ,עבודה אינטלקטואלית אוטנתית
סוגיות שנויות במחלוקת
 oידע תוכן או מיומנויות חשיבה?
 oניהול כיתה :שליטה חיצונית או הנעה פנימית?
 oלמידת חקר או הוראה ישירה?
 oהוראת נושאים שנויים במחלוקת פוליטית :חיוני לחינוך אזרחי או השפעה אסורה?
 oחינוך ערכי בבית הספר :האם אפשרי? האם כדאי?

o
o
o
o
o

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
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