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מטרות  /תוצרי
למידה:

במטרה להעניק לסטודנטית כלים דידקטיים להוראת התושב"ע על גווניה השונים ,הקורס נתחלק לשני מישורים:
האחד ,המורה כלומדת  במסגרת זו הסטודנטית תכיר את תחום הדעת ,תעיין במקורות ,ותרכוש ידע בסיסי ומושגי יסוד
הנצרכים להוראת התושב"ע על כל גווניה.
השני ,המורה המלמדת  במסגרת זו הסטודנטית תכיר את תכניות הלימוד השונות ,את המיומנויות ואת המטרות של הוראת
התושב"ע .הסטודנטית תכיר את המשאבים אשר מתוכם ניתן לדלות את חומרי ההוראה בדיסציפלינה .כמו כן ,הסטודנטית
תכיר את שיטות ההוראה ודרכי ההוראה השונות על יתרונותיהן ועל האתגרים אשר הם מציבים בפני המורה.

תיאור הקורס:

בחמשת השיעורים הראשונים של הקורס תרכוש הסטדנטית ידע בתחום הדעת .במסגרת זאת תכיר הסטודנטית עקרונות
ומושגי יסוד בדיסציפלינה ,כמו :מהי תורה שבע"פ ,יתרונה של התורה שבע"פ דווקא ,מי הם חז"ל ,מה כוללת ספרות חז"ל,
השתלשלות התושב"ע ,על מושג המחלוקת .הסטודנטית תכיר את המקצועות בתוך הדיסציפלינה :הלכה ,אגדה ,משנה,
תלמוד .תוך מתן דגש למושגי יסוד ,אישיים ומאורעות היסטוריים.
בשלושת השיעורים לאחריהם התלמידה תכיר תבניות פדגוגיות ,עקרונות דידקטיים ללמידה משמעותית במסגרת זו תלמד
על הצבת מטרות לשיעור ,מבנה שיעור תקין בעל רצף מארגן .תלמד על יצירת דיון והצבת שאלות מסדר גבוה .תפנים את
חשיבות קישור הנלמד לחיי התלמידים תוך התנסותה בפועל והבאת דוגמאות הלכה למעשה.
בחמשת השיעורים האחרונים התלמידה תיצוק לתוך התבניות הפדגוגיות שנלמדו בקורס את עקרונות ומושגי היסוד של תחום
הדעת שהכירה בתחילת הקורס .הסטודנטית תכיר את תוכניות הלימוד ואתר מפמ"ר ,המטרות והמיומנויות והיעדים בתוכנית
הלימוד בדיסציפלינה .תיחשף לחומרי ההוראה במטרה להעניק לה את היכולת למצוא אותם ולהתמצא בהם

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

מס'
1

מהי תורה שבע"פ

2

מדוע התורה שבע"פ ניתנה ע"פ ולא בכתב

3

מחלוקת

4

מי הם חז"ל ומהי ספרות חז"ל

5

חז"ל כפרשני מקרא – רצף ההלכה

6

הכרת תוכנית הלימודים בתושב"ע

7

על הצבת מטרות לשיעור וכתיבת מטרות

8

על אופן כתיבת המערך

9

על מבנה שיעור בתושב"ע

10

על למידה משמעותית )שאלות מסדר חשיבה גבוה ועל רלוונטיות הנלמד לחיי הבנות(

7

על הצבת מטרות לשיעור וכתיבת מטרות

8

על אופן כתיבת המערך

9

על מבנה שיעור בתושב"ע

10

על למידה משמעותית )שאלות מסדר חשיבה גבוה ועל רלוונטיות הנלמד לחיי הבנות(

11

על סיכומי ביניים וסיכום שיעור

12

סנתיזה בין עקרונות הדיסציפלינה ובין העקרונות הפדגוגים

13

סנתיזה בין עקרונות הדיסציפלינה ובין העקרונות הפדגוגים

חובות הסטודנט
בקורס:

.השתתפות פעילה.
.2בוחן לאחר השיעור החמישי על עקרונות ומושגים בדיסציפלינהחובה.
 .3תרגיל כתיבת מטרות במודל רשות.
 .4עבודת סיכום כתיבת מערך שיעור בהלכה לפי עקרונות שנלמדו במהלך הקורס.

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב
עבודה

אחוז ציון מינימלי למרכיב
100%
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