
                           תואר שני: מסלול הקורס תקשורת בהוראה בכיתה הטרוגנית ובבית הספר שם הקורס: 

 שנה ב': שנת לימודים 
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                                                                   רבית ע שפת הוראה:

 
 תיאור הקורס:

הבית ספרית מייצרת סוגי  התהליך חינוכי הוא בראש וראשונה תהליך תקשורתי. האינטראקצי

תקשורת בין אישית וקבוצתית מגוונים: תקשורת בין מורים לתלמידים, בין מורים להורים, בין מורים 

לבין עצמם ובין מורים להנהלה.  פעילות גומלין זו מתרחשת בכיתה ובין כותלי בית הספר ומשפיעים 

ה היא טיפוח כשירויות חברתיות ובין על העשייה החינוכית והלימודית בכלל. מטרת העל של קורס ז

אישיות. בין היתר נתייחס לרכישת מיומנויות בתחום ההומור הן בתהליך ההוראה והלמידה והן 

בתקשורת הבינאישית. זאת, תוך כדי התייחסות לאינטליגנציות המרובות של התלמידים כמו גם 

ד לטפח את כישורי התקשורת בין לקשיים החברתיים הקוגניטיביים והאישיותיים שלהם. הקורס מיוע

 כותלי בית הספר, בתוך צוות המורים וביחסים עם התלמידים וההורים. 

 

 :מטרות הקורס

 טיפוח כשירויות חברתיות ובין אישיות, תוך כדי שיפור  היכולת לתקשר  עם  התלמידים   .2

 ולאינטליגנציות המרובות המלוות אותם.     

 קשיים החברתיים, הקוגניטיביים והאישיותיים של התלמידים.שיפור היכולת להתייחס ל  .2

 שיפור מיומנויות ההוראה בכיתה הטרוגנית. .3

 הקניית כלי הוראה יצירתיות כחלק אינטגרלי של ההוראה.  . 4

 קורס חובה). )ותרגילשיעור : סוג הקורס

 : הרצאות, עבודה סדנאית בקבוצות, ניתוח אירועים מהשדה דיון והפקת לקחים. שיטות ודרכי הוראה

: נוכחות על פי תקנון המכללה, קריאת מקורות רלוונטיים בהתאם למערך הקורס דרישות הקורס

 והצגתם בכיתה, הכנת תרגילים קבוצתיים והשתתפות פעילה. 

 :דרכי הערכה

 הטרוגנית. תכנון וביצוע תרגיל של הוראה בכיתה  30%

הגשת  –סיכום הנושאים שנלמדו בכיתה. ב  –הגשת עבודה מסכמת הכוללת שני חלקים: א  60% 

 בהתבסס על לפחות חמישה מקורות ביבליוגרפיים רלוונטיים. , –עבודה  מסכמת על התרגיל האישי 

 

 

 

 

 

 

 פירוט תכנית הלימודים של הקורס



 
 קריאת חובה  נושא המפגש  מס' המפגש

תפקידיו של הכיתה ההטרוגנית: הגדרות ומאפיינים,  2

 המורה בכיתה ההטרוגנית והאתגרים העומדים בפניו.

 6מקור מס' 
 120-106עמ' 

הובלה וניהול של כיתה הטרוגנית: מאפיינים של מורה  2

 מצליח בכיתה הטרוגנית. 

 5מקור מס' 
 28-24עמ' 

אינטליגנציה רגשית ומרכיביה השונים אצל המורה  3

 בהובלה וניהול של כיתה הטרוגנית. 

 4מקור 
13-4 

4. פיתוח מיומנויות תקשורת: סוגי תקשורת ומיומנויות  5

תקשורת, תקשורת רב כיוונית בכיתה הטרוגנית, תקשורת 

  .עם הזולת

 

  :מקור מס' 
  94-80עמ' 

 2 מקור מס'
 20-14עמ' 

 מיומנויות תקשורת: פיתוח 6  

 ניסוח חוזר של דברי הזולת,

 תיאור התנהגויות בלי להפעיל שיפוט,

 תקשורת לא מילולית. 

 

 2מקור מס'  
 24- 1עמ'  

 
 

גמישות בהקבצות בתוך הכיתה ההטרוגנית: למידה  8

 פרטנית בכיתה הטרוגנית

  8מקור מס'  
 125-128עמ'    

בכיתה ההטרוגנית: ניהול דיון פורה ומפתח חשיבה  9

 שאילת שאלות, סיעור מוחין ודיאלוג.

 6מקור מס'    
 120-106עמ'    

:.  הומור ויצירתיות בהוראה ובלמידה  21

 

 3מקור מס'   
 265-243עמ' 

22.  הגשת תרגילים קבוצתיים, דיון והסקת מסקנות 24
 

  סיכום הקורס  25
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