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אין

מטרות  /תוצרי
למידה:

הסטודנט יכיר את התלמידים במסגרת החינוך המיוחד
הסטודנט יכיר דרכי הוראה בכיתת חינוך מיוחד
הסטודנט ירכוש תהליכי למידה והוראה
הסטודנט יכיר סוגי שיעורים
הסטודנט יטפח גישה חיובית להוראה בחינוך המיוחד
הסטודנט יתמודד עם רמות למידה שונות
הסטודנט ייחשף להתמודדות וטיפול עם משמעת
הסטודנט ילמד לתת מענה ליכולות התלמיד )קוגניטיבית ,התנהגותיתרגשית( תוך התייחסות ללקות התלמיד ורמת
תפקודו מתוך מגמה של שיפור.
הסטודנט יפתח רגישות לשונות בכיתה ויתאים את דרכי ההוראה והלמידה
הסטודנט ירכוש כלים מגוונים לניהול כיתה.

תיאור הקורס:

הקורס כולל סדנאות ,שיעורי צפיה והתנסות .יינתן דגש על למידה חווייתית והשתתפות פעילה של הסטודנטים .במהלך
הקורס התלמידים יעבירו סדנא ויתנסו בהוראה חווייתית בנושאים שיילמדו וזאת כדי להמחיש בצורה מעשית את עבודת
המורה לחינוך מיוחד.

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

מס'
1

הרצאות

2

הדרכה בבניית מערכי שיעור

3

רפלקסיה בונה לפני שיעור ואחריו

4

סדנאות דידקטיות

5

שימוש בעזרי הוראה

6

הוראה פרונטאלית

7

שיעור מתוקשב

8

ארבע השלבים בבניית דף עבודה

9

דיון קבוצתי

10

ניהול כיתה

11

למידת עמיתים

8

ארבע השלבים בבניית דף עבודה

9

דיון קבוצתי

10

ניהול כיתה

11

למידת עמיתים

12

שיעורי מבחן

חובות הסטודנט
בקורס:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

השתתפות בסדנאות ובהרצאות
צפייה בשיעורים
הכנת מערכי שיעור
העברת שיעורים
קריאת חומר רקע
התנסות בפרזנטציה
הגשת דוחות תוך התייחסות לרפלקציה

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב
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