סילבוס לקורס :כתיב והבעה בכתב84031.1.1 ,
שם המרצה :שוהם דן
סוג הקורס  :שיעור
שנת הלימודים :תש"פ  ,הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות 1 :ש"ש 2 ,נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית :א,ב,ג,ד
דרישות קדם:

אין

מטרות  /תוצרי
למידה:

 .1להכיר ולהבין את היסודות ,העקרונות והדרכים של הוראת הכתיב וההבעה ,ולבחור את גישת ושיטת ההוראה למודל
התפתחותי ולסטנדרטים הנדרשים.
 .2להכיר ולזהות קשיי כתיבה שכיחים ,ודרכים לתיקונם.

תיאור הקורס:

חטיבה  :1כתיב:
בחטיבה זו נלמדות דרכי הערכה ,הוראה מותאמת ואסטרטגיות לשיפור האיות:
 .1מבוא
• מהו כתיב ,ומה חשיבותו.
• סוגי הידע והמנגנונים הקוגניטיביים המאפשרים את הידע האורתוגרפי
• אופן ושלבי התפתחותו של הידע האורתוגרפי
 .2הערכה
• דרכים כמותיות לאבחון רמת הכתיב
• דרכים איכותניות להערכת יכולת הכתיב
 .3הוראה מותאמת
• הגישה הנכונה לתיקון שגיאות כתיב.
• דרכי הוראה להקניית ידע אורתוגרפי
• אסטרטגיות להעלאת רמת התפקוד בתחום הכתיב
חטיבה  :2הבעה בכתב:
בחטיבה זו נרכשות דרכי הוראה מותאמת ,ואסטרטגיות לשיפור ההבעה:
 .1מבוא  השפה הכתובה ,מודלים קוגניטיביים של תהליך הכתיבה ,סוגים של כתיבה ,קשיי הבעה.
 .2הערכה  דרכים איכותניות להערכת יכולת ההבעה.
 .3הוראה מותאמת 
א .גישות להוראת כתיבה ,עקרונות דידקטיים מומלצים עפ"י ממצאי המחקר החינוכי.
ב .יישום עקרונות ההוראה המטקוגניטיביים בתהליך הוראת הכתיבה.
ג .דרכי הוראה לטיפוח ההבעה ברמת המשפט.
ד .כתיבת תשובה.
ה .דרכי הוראה לטיפוח ההבעה ברמת הפסקה.
ו .דרכי הוראה לכתיבת טקסטים בסוגות שונות.
ז .הסיפור האישי

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
מס'

נושא ,מטלות וחומר קריאה

ז .הסיפור האישי
התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
מס'

נושא ,מטלות וחומר קריאה

1

מהו כתיב ,ומדוע הוא חשוב?
סוגי הידע והמנגנונים הקוגניטיביים המאפשרים את הידע האורתוגרפי  "מעבדי האיות" )פונולוגי ,מורפולוגי ואורתוגרפי(

2

אופן ושלבי התפתחותו של הידע האורתוגרפי.

3

דרכים כמותיות לאבחון רמת הכתיב )מערכת את; מבחן מאת דורית רביד(.

4

דרכים איכותניות להערכת יכולת הכתיב )מיון שגיאות הכתיב עלפי השלבים ההתפתחותיים(.

5

הגישה הנכונה לתיקון שגיאות כתיב.
דרכי הוראה להקניית ידע אורתוגרפי
אסטרטגיות להעלאת רמת התפקוד בתחום הכתיב

6

השפה הכתובה ,מודלים קוגניטיביים של תהליך הכתיבה ,סוגים של כתיבה

7

גישות שונות להוראת כתיבה ,עקרונות דידקטיים מומלצים עפ"י ממצאי המחקר החינוכי.

8

קשיי הבעה.
הערכה  דרכים איכותניות להערכת יכולת ההבעה.

9

גישות שונות להוראת כתיבה ,עקרונות דידקטיים מומלצים עפ"י ממצאי המחקר החינוכי.
יישום עקרונות ההוראה המטקוגניטיביים בתהליך הוראת הכתיבה.

10

דרכי הוראה לטיפוח ההבעה ברמת המשפט.
כתיבת תשובה כהלכתה.

11

דרכי הוראה לטיפוח ההבעה ברמת הפסקה.

12

דרכי הוראה לכתיבת טקסטים בסוגות שונות :סיפורי ,מידעי ,שכנוע ,בקשה וכד'.

13

כתיבת טקסט שכנוע – טיעון ברמת יסודי

חובות הסטודנט
בקורס:

נוכחות; בחינה.

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב
עבודה

אחוז ציון מינימלי למרכיב
56 100%
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