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מטרות  /תוצרי
למידה:

 .הסטודנטית תגיע להבנת הצורך בשילוב המדיה ,תוך התמודדות עם קשיים ערכיים ומעשיים העולים משילוב זה.
הסטודנטית תכיר את תפקידם של עזרי הוראה ולמידה בגן ובכתות אב.
הסטודנטית תלמד להפעיל שיקולי דעת וביקורת מקצועית בהכנת עזרי הוראה ולמידה לילד ,בהתאם לגילו והתפתחותו.
הסטודנטית תתוודע לחשיבות שבהנחיית תלמידים בפעילויות בעזרת מדיה ולחשיבות יצירת אקלים מעורר יצירתיות ומתן
משוב בונה.
הסטודנטית תפתח את יכולותיה להיעזר במשאבי למידה גם במצבים שגרתיים וגם במצבים מאתגרים.
הסטודנטית תתנסה בפיתוח פעילות יצירתית ,בה משולבת מדיה אחת לפחות.

תיאור הקורס:

במהלך הקורס ,לצד לימוד תיאורטידידקטי ,נכיר משאבי למידה ונלמד על אופן שימושם.
חלק מהשיעורים יילמדו פרונטלי וחלקם בקבוצות בסדנאות.
נתחיל בהבנת הצורך בשילוב מדיה במערכת החינוך ,תוך התמודדות עם קשיים ערכיים ומעשיים העולים משילוב זה .נעסוק
בתרומה של השימוש באמצעי העזר והסטודנטיות תתניסנה בפיתוח פעילויות יצירתיות שבהן משולבים משאבי למידה.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
נושא ,מטלות וחומר קריאה

מס'
1

מבוא

2

רקע תיאורטי ללמידה במציאות משתנה

3

ההתפתחויות ההיסטוריות בנושא שילוב העזרים בהוראה ובלמידה

4

המחשה והפשטה

5

הבנת הצורך בשילוב המדיה תוך התמודדות עם קשיים ערכיים ומעשיים העולים משילוב זה.

6

התמונה בהוראה,סוגי תמונות ,מטרות שונות לשימוש בתמונות ,שיקולי דעת הקובעים את סיג התמונה ודרכי חשיפתה
לתלמידים דרכים לשילוב התמונה בלמידה

7

הסרט הלימודי ,מצגות וקבצי שמע,שיקולי דעת ודרכים לשילובם בעבודה החינוכית ,התייחסות לדילמות ואופן השימוש המיטבי
בהם

8

פיתוח חומרי למידה בקבוצות קטנות

9

הצגת היישומים ,הערכת תוצרים וסיכום

חובות הסטודנט
בקורס:

• השתתפות פעילה.
• תרגילים במהלך הקורס.
• הכנת עזרי למידה :יצירה אישית בשילוב האמצעים במסגרת התהליך הלימודי

בגיל הרך

9
חובות הסטודנט
בקורס:

הצגת היישומים ,הערכת תוצרים וסיכום
• השתתפות פעילה.
• תרגילים במהלך הקורס.
• הכנת עזרי למידה :יצירה אישית בשילוב האמצעים במסגרת התהליך הלימודי

בגיל הרך

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב
עבודה

אחוז ציון מינימלי למרכיב
100%
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