
 

 ו, תשע"סמסטר א'בשילוב אייפדים : אסטרטגיות בלמידה והוראה שם הקורס

 , לימור הררי: מלכה צינקרשם המרצה

 ש"ש 2: היקף הקורס בש"ש ובנ"ז

 אין דרישות קדם:

 שיעור  סוג הקורס:

הכרה והבנה של מאפייני ההטרוגניות בכיתה בתחומים שונים והתאמת ההוראה  מטרות הקורס: 

לכך; הכרת אסטרטגיות הוראה שונות , מטרותיהן ומאפייניהן בהתאם למבנה הכיתה והרכבה; 

; הכרת עולם 22-ובהתאמה למאה ה יישום מגוון שיטות הוראה בהתאמה למאפייני הלומדים

 שונות. ערכה ה-למידה-מושגים בתחום דרכי הוראה

 : מהלך לימודים

  אסטרטגיה מהי? הצורך באסטרטגיה בחיים ובחינוך בפרט. : והיכרות פתיחה :1שעור 
 02/02הצגת מודל 

   Doodle Buddy ,iMovieאפליקציות נדרשות: 

 בחברה משתנה. הכרות עם תהליכים הסטוריים -חינוך כחלק מהוויה חברתית  :0שעור 

(. הוראה פרטנית כהזדמנות למתן מענה לשונות של לומדים. 2222קריאת חובה: דרסלר, מ' )
 33-32עמ'  .22גליון ,  אאוריקה

(. למידה שיתופית בקבוצות קטנות. סקירה של שיטות מחקר. 2222קריאת רשות: שרן,ש' ושי,ד' )
וגית, משרד החינוך והתרבות. . המזכירות הפדגתכנון מדיניות החינוך בתוך: דנילוב, י' )עורכת(. 

  http://www.amalnet.k12.il/sites/hadshanut/articles/had00107.aspנדלה :

 Nearpod , Skitch ,infolio אפליקציות נדרשות:

 שונות לומדיםמאפייני ההטרוגניות בכיתה:  :3שעור 

(. גישות הוראה אלטרנטיביות לכיתה הטרוגנית: ניתוח 2221קריאת חובה: בן ארי, ר' וריץ, י' )
 . אבן יהודה: רכס.שיטות הוראה לכיתה ההטרוגניתארי )עורכים(. –משווה. בתוך: י' רי ור' בן 

 .221-222יוסף שרברק בע"מ. עמ'  אני אתגבר.(  2292קריאת רשות: עומר, ד' ) 

 popplet lite ,iMovieאפליקציות נדרשות: 

 דיבייט בעייה? השונות: אתגר או  :4שעור 

(. הוראה פרטנית כהזדמנות למתן מענה לשונות של לומדים. 2222קריאת חובה: דרסלר, מ' )
 .12-14עמ'  .22גליון ,  אאוריקה

(. משטר עצמי נפשי: תיאוריה של סגנונות למידה וחשיבה . 2224קריאת רשות: סטרנברג, ר' )
 ירושלים: ברנקו וייס.  .22-22. עמ' חינוך החשיבה

http://www.amalnet.k12.il/sites/hadshanut/articles/had00107.asp


 Pintrest Appאפליקציות נדרשות: 

 אינטיליגנציות מרובות בכיתה הטרוגנית: 5שעור 

, חינוך החשיבהבתוך :  ,אינטיליגנציות המרובות(. התיאוריה של ה 2222קריאת חובה: גרדנר, ה' )
 .21-22, ירושלים: מכון ברנקו וייס, עמ' 2

 ט'.-עמ' א'-אביב: רכס. הקדמה-תל בשבעה שבילים.(. 2222קריאת רשות: כהן, א' )

 BaiBoardאפליקציות נדרשות: 

 המשך -אינטיליגנציות מרובות בכיתה הטרוגנית :6שעור 

 . ירושלים: ברנקו וייס.אינטיליגנציות מרובות בכיתה(. 2222קריאת חובה: ארמסטרונג, ת')

. אוניברסיטת הגדרת המושגים הטרוגניות וכיתה הטרוגנית(.2222קריאת רשות: קשתי ועמיתיו  )
 אביב.-תל

סיכום גיליון  חינוך החשיבה,( "מה עלינו לשאול על אינטליגנציה?", בתוך: 2222סטרנברג, ר'. )
 .23-2כנס, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, עמ' 

 רפרט : הצגת7שעור 

 אסטרטגיות להוראה בכיתה הטרוגנית:הוראה פרונטלית: 0שעור 

, עמ' 43/41 עיונים בחינוך,נקודת התורפה בהוראה .  -(. האסטרטגיה2222קריאת חובה: כהן, א. )
12-222. 

אוניברסיטת  אסטרטגיות הוראה בכיתה הטרוגנית.(. 2229קריאת רשות: קריאת חובה: ריץ, י')
 .14-99אילן.עמ' -בר

 Socrative , ,TED Nearpodאפליקציות נדרשות: 

 שאילת שאלות  פרונטלית הוראה: 9שעור 

. שאילת שאלות בכיתה. נדלה בספטמבר הפדגוגית המזכירות. 2221א. , שוורץ-בוזוקריאת חובה: 

2221 :http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/askingquestions.pdf 

 . אבן יהודה: רכסנוכיניהול שונות: האתגר החי(. 2222ענבר, ד' )קריאת רשות:  

  

Robin Alexander  

Education, Culture and Cognition: intervening for growth. International Association 

for Cognitive Education and Psychology (IACEP) 10th International Conference, 

University of Durham, UK, 10-14 July 2005  

 

 דגם בסיסי -אסטרטגיה של למידה שיתופית :12שעור 

 . חיפה: אח. למידה שיתופית בכיתה(. 2219לזרוביץ , ר' ופוקס, א' )-: הרץרשותקריאת 

(. "המעבר מהכיתה הפרונטלית אל הכיתה השיתופית". בתוך: 2223לזרוביץ, ר' ושדל, ב' )-הרץ
 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך: אח. )אל"ש(. ינות בלמידה שיתופיתיאור

http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/askingquestions.pdf


 APP של עצמית בחירהאפליקציות נדרשות: 

 המשך: סדנה  -אסטרטגיה של למידה שיתופית :11שעור 

מורים ותלמידים דגמים של כיתה. מתוך:  4(. 2212לזרוביץ, ר' )-קריאת רשות: שרן,ש' והרץ
 .12-22אביב: רמות. עמ' -תלחקר הלמידה השיתופית בקבוצות קטנות.  -בתהליכי שינוי

 GreenScreen ,Puppet Pals ,sock Puppetsאפליקציות נדרשות: 

  הצגת תוצרים יישומיים במליאה  - רפרטים  הצגת : 10שעור 

 עבודה מעשית :13שעור 

 הצגת תוצרים יישומיים במליאה   - רפרטים  הצגת: 14שעור 

 

 :חובות הסטודנט

 42%  אישית רפלקציה

 42%( בזוגות ביצוע) 22/12 – סיכום מטלת

 

  



 

 

 בשילוב אייפדים סמסטר ב' תשע"ה: אסטרטגיות בלמידה והוראה שם הקורס

 מלכה צינקר, לימור הררי  :שם המרצה

 ש"ש 2: היקף הקורס בש"ש ובנ"ז

 סמסטר א'. –אסטרטגיות בלמידה והוראה  דרישות קדם:

 שיעור  סוג הקורס:

 למידה לקראת שליטה. של אסטרטגיות למידה והוראה: חקר, : עיבוי והרחבהמטרות הקורס
הכרת אסטרטגיות הוראה ממוקדות בפרט, הוראה פרטנית במסגרת "אופק חדש", דרישות 

 *, הכרת אסטרטגיות למידה וסגנונות למידה שונים.משרד החינוך בתחום

 מהלך הלימודים: 

 אסטרטגיות להוראה בכיתה הטרוגנית: ג'יקסו  :1שעור 

 אביב: מאגנס.-. תלבדרך החקר: אתגר מתמשך למידה(. 2222קריאת חובה: זוהר, ע' )

, עמ' 43/41 עיונים בחינוך,נקודת התורפה בהוראה . -(. האסטרטגיה2222קריאת רשות: כהן, א. )
12-222. 

 S.T.A.D, T.G.T, צוות"ה אסטרטגיות להוראה בכיתה הטרוגנית:  :0שעור 

סקירה של שיטות  -(.למידה שיתופית בקבוצות קטנות2222קריאת חובה: שרן, ש' ודב, ש' )
. משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, תכנון מדיניות החינוךומחקר. בתוך: י. דנילוב )עורכת(. 

2222 .//www.amalnet.k12.il/sites/hadshanut/articles/had00107.asphttp: 

 3-1. האוניברסיטה הפתוחה. יחידות . הוראה יחידנית(2212קריאת רשות: גורי רוזנבליט, ש' )
 .14-49ג', עמ'  -נספחים א'

 : מבואממוקדת בפרטהוראה : 3שעור 

למידה בקבוצה הקטנה : הוראה הזדמנויות בהוראה וב( . 2222קריאת חובה: וידיסלבסקי, מ' )
  22-22. ירושלים: גף פרסומים, האגף לחינוך יסודי ,משרד החינוך. פרקים ב', ד',  מכוונת לפרט

eureka/newspaper29/docs/04.pdf http://www.matar.ac.il/ 

 . בתוך:מפרכת ושמה שעור פרטנימטלה חינוכית ( . 2222לב, א' )-קריאת רשות: בר

 -yatziv.ac.il/cgi-http://www.bet

=57webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=304607_yatziv&act=show&dbid=essayes&dataid 

 : המשךממוקדת בפרטהוראה  :4שעור 

 בתוך: .22גליון , אאוריקה(. הפרטנות מהי? 2222קריאת חובה: אזולאי ש' וורדי, א' )

http://www.amalnet.k12.il/sites/hadshanut/articles/had00107.asp
http://www.matar.ac.il/
http://www.bet-yatziv.ac.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=304607_yatziv&act=show&dbid=essayes&dataid=57
http://www.bet-yatziv.ac.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=304607_yatziv&act=show&dbid=essayes&dataid=57
http://www.bet-yatziv.ac.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=304607_yatziv&act=show&dbid=essayes&dataid=57


eureka/newspaper29/docs/03.pdf http://www.matar.ac.il/ 

 קריאת רשות: כלים שלובים: מדריך לעבודה בשעות פרטניות. בתוך: 

45D8-044D-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9a4da229 

  סגנונות למידה :5שעור 

רטנית כהזדמנות למתן מענה לשונות של לומדים . (. הוראה פ2222קריאת חובה: דרסלר, מ' )
 .12-19, עמ' 22אאוריקה, 

בית ספר הטרוגני: אחדות (. 2229קריאת רשות: קשתי , י', אלפרט, ב' , יוסיפון, מ', מנור, א' )
 אביב: רמות.-אוניברסיטת תל בתוך שונות.

  אסטרטגיות למידה  : 6שעור 

 .Academic Press IncLearning Study Strategies (1988).  Weinstein, C , קריאת רשות:

אביב: ההוצאה האקדמית לפיתוח -תל תהליכי הוראה בכיתה.(. 2223קריאת רשות: חטיבה, נ' )
 סגל הוראה.

 דגם שעור בסביבה מתוקשבת  :7שעור 

 הערכה : מבט לעולם –למידה  -תהליכי הוראה : 0שעור 

(. עקב בצד אגודל:איך פינלנד בנתה מערכת הוראה 2222)המונד -קריאת רשות: לינדה דרלינג
 42-41, עמ' 2222ולמידה חזקה, הד החינוך, אפריל 

 יורק-מערכת החינוך בניו

tegoryID=1645&Page=1http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=15454&Ca 

 

   למידה מתוקשבים: שילוב התיקשוב כאסטרטגיה–תהליכי הוראה : 9שעור 

 : התוכנית הלאומית  22-קריאת חובה: התאמת מערכת החינוך למאה ה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/hat amat_marechet_21/     :  

 

  regulation/main.htm-http://www.cet.ac.il/selfרשות: אתר בהבניה מתמדת 

 video.htm-n/units/unit5regulatio-http://www.cet.ac.il/self יש בו גם קטעי וידאו
 

  קטבים ודילמות בעבודת המורה : 12 שעור

(. מבנה הדעת של המקצועות וגישה אחדותית בתכנון 2222קריאת חובה: זילברשטיין, מ' )
לימודים . השתמעויות להכשרת מורים. ירושלים: משרד החינוך, הגף להכשרת עובדי הוראה. עמ' 

222-222 ,94-14 ,22-94 ,224-211. 

 

  סיכום ופרידה  :11שעור 

http://www.matar.ac.il/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9a4da229-044D-45D8
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=15454&CategoryID=1645&Page=1
http://www.cet.ac.il/self-regulation/main.htmבהבניה
http://www.cet.ac.il/self-regulation/units/unit5-video.htm


 

  :חובות הסטודנט

   22%במהלך הסמסטר והשתתפות מטלות 

 12% עבודה מסכמת

 


