סילבוס לקורס :הוראה מתקנת בחשבון84039.1.1 ,
שם המרצה :אליה אמיתי
סוג הקורס  :שיעור
שנת הלימודים :תש"פ  ,הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות 1 :ש"ש 2 ,נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית :ב,ג
דרישות קדם:

אין

מטרות  /תוצרי
למידה:

הסטודנטים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו 'אני מאמין' בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של
התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון.

תיאור הקורס:

הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי ,יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם .בנוסף ינותחו
מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים וניתוח איכותי של קשיים בחשבון.
נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום.

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

מס'
1

מבנה הדעת של המקצוע

2

קשיים בחשבון מקורות ומאפיינים

3

עקרונות באבחון ,דרכי אבחון ,בניית מבחן לאיתור קשיים.

4

הוראה מתקנת בחשבון עקרונות ושיטות הוראה.

5

מיומנויות ומושגי יסוד כבסיס ללמידה  מוכנות לחשבון.

6

קשיים אופייניים ודרכים בהוראה מתקנת:

7

 4פעולות חשבון בשלמים  חיבור וחיסור ,כפל וחילוק.

8

שברים פשוטים ועשרוניים

9

בעיות מילוליות.

10

ניתוח שגיאות תלמידים  איתור דפוסי שגיאות לאור האטיולוגיה.

11

בנית תכנית עבודה מותאמת לילד המתקשה )תח"י ,תל"א(.

12

שילוב המחשב בהוראת המתמטיקה

חובות הסטודנט
בקורס:

נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים.
הכנת תרגיל המבוסס על חומר תיאורטי והצגתו בשיעור.
מבחן מסכם.

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב
סמסטר

אחוז ציון מינימלי למרכיב

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב
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