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 שיפור הישגים ויכולות אישיות וחברתיות - הוראה אפקטיבית"

 ד"ר אלעד שגב -" באריאל
 12407קורס מאושר במערכת גפן מספר 

 

האם הספקת את החומר? לאן הגעת עם החומר? אני לא מבין למה הם עונים ככה בבחינה הרי  תקציר:

למדנו אחרת? . כל אלו משפטים שמייצגים בדרך זו או אחרת את הקושי שיש באיזון בין חומר הלימוד 

חן הוראה שונות, הוא בוגישות שצריך להספיק לבין המציאות בכיתה. קורס זה בוחן את האפקטיביות של 

שילוב של תלמידים בלמידה, אילו מאפשרות פיתוח אישי מואץ של מובילות  גישות ופרקטיקותאילו 

ישולבו דוגמאות לאופן יישום הפרקטיקטות שילמדו . לאורך כל הקורס להישגים גבוהיםתלמידים ואילו 

 הקורס מתבסס על עשרות מאמרים שבוחנים את. ובהוראת פנים אל פנים בהוראה דיגיטאלית

 תסינכרוני-הקורס נלמד ברובו בצורה אהאפקטיביות של שיטות הוראה ושגרות שונות בבית הספר. 

 מבנה הקורס: :מבנה הקורס

סוג  נושא שעות יום ושעה תאריך

 השיעור

 סינכרוני מבוא להוראה אפקטיביתמפגש פתיחה  3 18:30-21:00ד'  7/12/2022

אפשר לאסוף בקלות כדי לשפר את איזה מידע  3 18:30-21:00ד'  14/12/2022

 השיעור הבא?

 סינכרוני-א

 סינכרוני-א איך יוצרים יחסי קרבה לקידום הישגים? 3 18:30-21:00ד'  4/1/2023

 סינכרוני-א איך לדבר פחות כך שהתלמידים ילמדו יותר? חלק א 3 18:30-21:00ד'  18/1/2023

 סינכרוני-א שהתלמידים ילמדו יותר? חלק באיך לדבר פחות כך  3 18:30-21:00ד'  1/2/2023

מה אפשר ללמוד מהוראת מחוננים להוראה בכיתה  3 18:30-21:00ד'  15/2/2023

 הטרוגנית 

 סינכרוני-א

מה אפשר ללמוד מחינוך מיוחד להוראה בכיתה  3 18:30-21:00ד'  1/3/2023

 הטרוגנית

 סינכרוני-א

 סינכרוני וליווי אישיבכיתה התנסות  3 18:30-21:00ד'  15/3/2023

 סינכרוני-א איך מלמדים כך שתלמידים יצליחו בבחינה? 3 18:30-21:00ד'  22/3/2023

 סינכרוני מפגש סיכום ולמידה הדדית 3 18:30-21:00ד'  19/4/2023

   30  סה"כ
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 הקורס מטרות

 .פדגוגיות מוכחות מחקרית כאפקטיביותעם הכרות  .1

 .החינוך מבוסס מחקרחשיפה לתחום  .2

 .בהוראת פנים אל פנים פרקטיקות הוראה אפקטיביותבהתנסות  .3

 בהוראה דיגיטאלית. פרקטיקות הוראה אפקטיביותבהתנסות  .4

 ראשי פרקים בקורס

 איך יוצרים יחסי קרבה לקידום הישגים? .1

 ?איך לדבר פחות כך שהתלמידים ילמדו יותר .2

 ?מיוחד להוראה בכיתה הטרוגניתמה אפשר ללמוד מהוראת מחוננים וחינוך  .3

 ?איך לומדים נכון למבחנים .4

 רכיבים ישומיים

 שתומך ומקדם הוראהתוך כדי השיעור לאסוף מידע ידעו  .1

 להשתמש בפדגוגיות אפקטיביות מוכחות מחקריתידעו  .2

 ללמד טוב יותר כיתה הטרוגניתידעו  .3

 

 עבודת סיכום

  פרוט העבודה המסכמת והביבליוגרפיה

 נוכחות

סינכרוניים )כאלו שכל אחד בוחר באיזה יום ללמוד -מהשיעורים הא 100%בקורס יש חובת נוכחות של 

כול וצריך להשלים אותו עד לסיום סינכרוני מכל סיבה שהיא י-במהלך השבוע(, מורה שפספס שיעור א

 הקורס. 

 

  על המרצה:

וראש מגמת חדשנות וטכנולוגיה במכון  מרצה למתמטיקהמומחה לפיתוח יצירתיות, ד"ר אלעד שגב, 

. חוקר בתחומי הרפואה, פיסיקה ביולוגיה, מדעי טכנולוגי חולון, ראש תוכנית מצטיינים ברמה"ש

 עדיף לבלות בים..., ואת זמני הפנוי אני מהמחשב וחינוך
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