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א .מטרות הקורס:
אימון במיומנויות הוראה בתוך סביבה המדמה סיטואציה של כיתה ,ופיתוח יכולת רפלקטיבית
תוך קבלת משוב בעזרת צילום וידאו ,המאפשר צפייה חוזרת בקטעי הוראה של סטודנטים .כל
סטודנט יתנסה בהוראת עמיתים (כ 20 -דק') תוך תיעוד בטלוויזיה במעגל סגור .ייערכו דיון ומשוב
המתייחסים לפרמטרים הבאים :שפת-גוף ,שימוש בקול ,קשר עין ,קשב ,זיהוי והבעת רגשות ,הצגת
מידע ואופן הדיון ,התמודדות עם בעיות משמעת ,ניסוח ,עמידה ,אינטונציה ,תכנים ,מוכנות ,יצירת
זרימה ומודעות להופעה בפני תלמידים .ייתכנו סיור עד שניים בבתי ספר יסודי ותיכון לשם
התרשמות

ב .תוכן הקורס:
בכל שיעור ילמד אחד הסטודנטים את עמיתיו כחצי שעה .הסטודנטים יצולמו בוידיאו ,ומיד לאחר
מכן יקבלו משוב וביקורת מעמיתיהם ויצפו בעצמם .כל סטודנט יוכל לקבל את הצילום על DCK
ויוכל לצפות בעצמו בעיון לאחר השיעור.
מועדי הוראת סטודנטים 13[ :מפגשים]

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :אין
מטלות :נוכחות חובה בכל המפגשים ,הגשת מערך שיעור מובנה להוראת שיעור עמיתים.
מרכיבי הציון הסופי )20-20-10%( 50% :הוראת עמיתים-שיעור לדוגמא הציון כולל הגשת
מערך מראש ונוכחות ,מטלת הוראה של  10דק'
 50%מבחן סוף סמסטר הכולל שאלות המתייחסות לסוגיות שנדונו בשיעור [בעקבות צפייה
בעמיתים]  +קריאת חובה מתוך שני פריטים המסומנים ב * ברשימה הביבליוגרפית.
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