סילבוס לקורס :איסטרטגיות בהבנת הנקרא84027.1.1 ,
שם המרצה :שוהם דן
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,ד
דרישות קדם:

אין

מטרות  /תוצרי
למידה:

 .1הסטודנט ידע לאבחן ולזהות קושי בהבנת הנקרא.
 .2הסטודנט יכיר כלים ודרכי התערבות לפיתוח מיומנויות ואסטרטגיות הבנה אצל תלמידים בעלי קשיים.
 .3הסטודנט ידע להתאים את הכלים ודרכי ההתערבות למאפייני הקושי והיכולת האינדיווידואליים של התלמיד.

תיאור הקורס:

כל שיעור מתחיל ב"טיפ" חינוכי אשר מעמת את הסטודנטים עם דילמות פרקטיות  .הסטודנטים מתבקשים לחוות דעתם
מניסיונם  ,נוצר סיעור מוחות וכמיהה לחקר האמת אשר מוגש בהמשך השיעור ע"י המקורות הנלמדים בכל שיעור בחוברת
המחולקת לתלמידים.
בסוף כל שיעור נערך מבחן/מטלה

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

מס'
1

מבוא להבנת הנקרא :מהות הפקת משמעות; מנגנונים וידע העומדים בבסיס הבנת הנקרא; תהליכי ההבנה עצמם.

2

הערכת תהליכי הפקת משמעות  עקרונות ודרכי הערכה; העברת האבחון; הערכת תוצרי האבחון.

3

מבוא להוראה מותאמת בהבנת הנקרא :התפיסה החדשה של מהות ההוראה; מהות ההוראה המתקנת; עקרונות דידקטיים;
הבחנה בין פיתוח מנגנונים ומיומנויות ,הקניית ידע והקניית אסטרטגיות; דרכי תקיפה ודרכי עקיפה.

4

טיפוח הנעה לקריאה; הסקה מידע עולם; הבנת פואנטה ,רעיון מרכזי.

5

אסטרטגיות קריאה; אסטרטגיות להתמודדות עם קשיים לשוניים;

6

אסטרטגיות להבנת התוכן המפורש )הקשר; סריקה; דימוי מנטלי; סיכומי ביניים; מבנה הטקסט(.

7

אסטרטגיות להבנת התוכן הסמוי  שאלת שאלות; הסקה – ניבוי; זיהוי קשרים בטקסט;

חובות הסטודנט
בקורס:

נוכחות ומבחן

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב
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