
:סדנת קידום הוראה
?מה חשוב לסטודנטים? מה חשוב לי1.

עקרונות להוראה אפקטיבית26.

?מה עושים בשיעור הראשון3.

המכון הטכנולוגי חולון
המרכז לקידום הוראה

רונן המר' בהנחיית דר



מתן הסברים 

?בהירים

?  למה? ממדי ההוראה שהכי חשובים לי2מהם 
? מה הייתי רוצה לשפר? מהו ממד בו אני חזק

שיעור -קורס ומערכי

?מאורגנים היטב

?אתגר אינטלקטואלי

קשר                            

טוב עם  

?הסטודנטים

ממדי הוראה
אינטראקציה  

?  אפקטיבית בשיעור
(הצגת שאלות, שיח)

?עירור עניין



מתן הסברים 

?בהירים

?  מה הכי חשובים לסטודנטים

שיעור -קורס ומערכי

?מאורגנים היטב

?אתגר אינטלקטואלי

קשר                            

טוב עם  

?הסטודנטים

ממדי הוראה
אינטראקציה  

?  אפקטיבית בשיעור
(הצגת שאלות, שיח)

?עירור עניין



(Hativa, 2013)? מה מנבא שביעות רצון



(Hativa, 2013)? מה מנבא שביעות רצון



(Hativa, 2013)? מה מנבא שביעות רצון



עקרונות להוראה אפקטיבית6
Carnegie Mellon University

https://www.cmu.edu/teaching/principles/teaching.html



שיפור מתמיד של הקורס   

ומשוביםס רפלקציה"ע

זיהוי והתגברות על הנקודות  

העיוורות שלנו כמומחים 

יצירת סדרי עדיפויות לגבי ידע 

ומיומנויות בהם בוחרים להתמקד

הצגה מפורשת של מטרות  

למידה וציפיות

עקרונות הוראה6

איסוף מידע על  

סטודנטים  

וביצוע  

אדפטציות

יצירת הלימה בין מטרות  

, הערכה, למידה

ופעילויות הוראתיות  



ופעילויות הוראתיות, הערכה, יצירת הלימה בין מטרות למידה

פעילויות הוראה

מטרות למידה
Learning outcomes

הערכה 
(פרויקטים/מבחנים)

יצירת הלימה בין

-הערכה-מטרות

פעילות



מה היעדים שלי לשיעור  
?הראשון

Carnegie Mellon University

https://www.cmu.edu/teaching/designteach/teach/firstday.html#1



הדקות הראשונות3–תרגיל פתיחה 

בדיוק  , י את רגעי הפתיחה של אחד הקורסים שלך/הצג

(.כולל פניות לסטודנטים)ה עושה זאת בכתה /כפי שאת

ניתן מהצגה העצמית לנסות התייחס לחלק מהמטרות  

:שלהלן

יצירת רושם ראשוני חיובי-

הצגה של עצמך בצורה אפקטיבית-

הבהרת מטרות למידה וציפיות-



אלו תחושות ומחשבות  : המשוב שלנו למרצה המציג
?  התעוררו אצלי

...ל( כסטודנט)מה גרם לי 

תחושת אמון במרצה▪

מחשבה שיהיה קשה▪

חשש מהבאות  ▪

ציפייה מתלהבת לבאות▪

התפעלות מהמרצה ▪

ריחוק מהמרצה / תחושת קרבה ▪

מחשבה שאלמד כאן משהו משמעותי▪

מחשבה שיהיו כאן רווחים מבחינתי כלומד▪

חשש שאולי הקורס לא בשבילי▪

חשש שאכשל  ▪

תחושה שהמרצה מעריך אותי  ▪

תחושה שהמרצה לא מעריך אותי  ▪

לשיפור/חיובי, (לא תכונה)תיאור התנהגות , ספציפי: כללי מתן משוב



עורר את התיאבון של

הסטודנטים לתכני הקורס

אסוף מידע ראשוני על הידע  

וההנעה של הסטודנטים

של הקורס' הטון'קבע את 

סייע לסטודנטים להכיר  

אחד את השני

הבהר מטרות למידה וציפיות

יעדים לשיעור7
הראשון

הצג את עצמך בצורה  

אפקטיבית

צור רושם 

ראשוני חיובי



0523-229705רונן המר  

ronenh@hit.ac.il


