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דרישות קדם:

ניתן להשתלב בתוכנית אקדמיה כיתה לאחר השלמת שנתיים של לימודים במכללה.
במקצועות הקודש יש לסיים את הקורס עיבוד תכנים בסמסטר א' וב'.

מטרות  /תוצרי
למידה:

מטרת הקורס לשמש גשר בין עולם האקדמיה לעולם המעשה ,וליצור חיבור בין התכנים הדידקטיים הנלמדים בקורסים
להכשרת מורות לתנ"ך במכללה ,ובין ההוראה בכיתה הלכה למעשה .במסגרת הקורס הסטודנטית תתוודע באופן הדרגתי
וידידותי לתפקידה כמורה לתנ"ך ,ותיישם את העקרונות הדידקטיים שנלמדו בתחום זה .אופי ההתנסות יזמן פיתוח שיקול
דעת דידקטי ,יכולת בקרה והערכה עצמית על תפקודה האישי כמורה ,וייתן לה כלים לפיתוח מקצועי .הסטודנטית תתוודע
למטרות הוראת התנ"ך כפי שהוגדרו ע"י משרד החינוך ,היא תכיר את תכנית הלימודים ותבין את הצורך לתת מענה לשונות,
באמצעות מגוון סגנונות הוראה ולמידה .במסגרת ההתנסות תתפתח הזהות המקצועית של הסטודנטית ,ותתגבש אצלה
היכולת לראות את השיעור הבודד בתוך המכלול..

תיאור הקורס:

במהלך הקורס הסטודנטית תתנסה בצורה הדרגתית במסירת שיעורים .ההתנסות תכלול צפייה פעילה במורה המכשירה,
הוראה בצמד בליווי המורה המכשירה ,ומסירת שיעורים פרונטליים בשלבים :מחלקי שיעור ועד לשיעור שלם .הסטודנטית
תעלה על הכתב את מערכי השיעורים שתכין ,ותקבל משוב מהמד"פית על מנת לדייק את מטרות ההוראה ,ולטייב את יישום
העקרונות הדידקטיים בפועל .לאחר מסירת השיעורים תקבל הסטודנטית משוב מהמד"פית על מנת להדגיש נקודות חוזק,
ולהציב יעדים לשיפור ולחשיבה לעתיד .תתקיים שיחת משוב בנוכחות הסטודנטית ,המורה המכשירה והמדפי"ת .בשיחת
משוב יעלו לדיון שאלות דידקטיות ופדגוגיות הנובעות מן השיעור ,והסטודנטית תפתח יכולת הערכה ובקרה עצמית .במהלך
ההתנסות הסטודנטית תיקח חלק פעיל בהתנהלות הבית ספרית בהוראה פרטנית ,בבדיקת מבחנים או בהשתתפות בפעילות
החברתית בביה".

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

מס'
1

הכנת מערך שיעור לשלביו השונים

2

גיוון דרכי הוראה

3

ניהול כיתה ומשמעת

4

פיתוח חשיבה

5

משוב והערכה

6

הוראה בצמד

7

ניתוח אירועים

8

קריאה נכונה בתנ"ך ובפרשנים

חובות הסטודנט
בקורס:

נוכחות מלאה בבית הספר ) 100%נוכחות( ,הוראת שיעורים בצמד עם המורה ,הוראה עצמאית ,שיעור קדם מבחן ושיעור
מבחן

7

ניתוח אירועים

8

קריאה נכונה בתנ"ך ובפרשנים

חובות הסטודנט
בקורס:

נוכחות מלאה בבית הספר ) 100%נוכחות( ,הוראת שיעורים בצמד עם המורה ,הוראה עצמאית ,שיעור קדם מבחן ושיעור
מבחן
כתיבת מערכי שיעור ,הגשת תלקיט
דיווחי נוכחות במד"ף הדיגיטלי
ציון עובר בקורס הוא 70

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

שיעור קדם מבחן

10%

השתתפות פעילה

10%

תלקיט סמסטר א

20%

תלקיט סמסטר ב

20%

שיעור מבחן

40%
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