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 :יעדי ההוראה
מונח שהוטבע לתאר מציאות שבה מידע מרושת או מקוון משחק תפקיד מרכזי ברבדים שונים של החיים. חברת המידע המקוונת הוא 

הנגישות הגבוהה למידע, והיכולת לתשאל את 'ד''ר גוגל' בכל רגע שנדרש מעוררים שאלות לגבי יעדים והתנהלות של למידה והוראה 

ייתר את הצורך בלמידת וזכירת תכנים ספציפיים? מהן המיומנויות בתחומי דעת במערכת החינוך הפורמלית. האם המידע המקוון מ

הנדרשות לניצול מושכל של המשאבים המקוונים, והאם מערכת החינוך מטפחת מיומנויות אלה? האם מדובר במיומנויות גנריות או 

המקוונת? בקורס זה נדון  תלויות הקשר, תוכן או תחום דעת? מה מקומן של תכניות לימוד מבוססות תחומי דעת בחברת המידע

בשאלות הללו על רקע ההבדלים במטרות הידע ותהליכי הבניית הידע הקיימים בין תחומי דעת שונים. נבחן גישות ללמידת תחומי 

תרבותי, כמו -דעת נבחרים. נתייחס לאתגרים ייחודיים ללמידה והוראה בתחומי דעת שונים, כולל אתגרים הקשורים להקשר החברתי

 ל מדעי הטבע לעומת מדעי הרוח, ומעמדו של תחום המתמטיקה כגורם מעריך ומסנן במערכת החינוך.מעמדם ש
 

 :פרשיות לימודים
 אוריינות אקדמית ואוריינות יומיומית 

  אוריינות מולטימודלית ותהליכי הבנת מקורות מרובים 

 למידה והוראה בתחומי דעת 

o מתמטיקה 

o מדעים 

o היסטוריה 

 אמת-ן פוסטשימוש במידע מקוון בעיד 
 
 

  הקורסוהרכב ציון דרישות 

 חובה  נוכחות 

 25%  ותרגילים בשיעור )עובר/לא עובר( רפלקציות

 30%     ניתוח ועיבוד פעילות

 45%    נייר עמדה על סוגיה חינוכית

 100% -  סה"כ
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