מבוא להתנסות המעשית בהוראה
במסלול הרגיל יערכו שתי התנסויות במקצוע ההוראה .משך כל התנסות :סמסטר.
במסלול המשולב תערך התנסות אחת במקצוע ההנדסי והתנסות שניה במתמטיקה.
משך כל התנסות :סמסטר.

מטרות ההתנסות המעשית בהוראה


פיתוח רגישות ,הבנה ומודעות לממדים השונים של תהליך ההוראה-למידה.



חשיפה לסוגיות העולות בזמן אמת כחלק מיחסי הגומלין של המורה עם תלמידות ותלמידים.



למידה ממורים בעלי ניסיון אודות התמודדות עם מצבים כיתתיים מגוונים.



הכרות עם חומרי לימוד ושימוש בהם (ספרי לימוד ,אתרי אינטרנט ,ועוד) והערכת תלמידים
כחלק מתהליך ההוראה והלמידה.



היכרות עם תגובות והתנהגויות של תלמידות ותלמידים ומעקב אחר דרכי ההתמודדות
והטיפול של המורה בכיתה עם תגובות אלו.



התנסות בתכנון והוראת שיעורים הלכה למעשה בביה"ס.



הכרות והתנסות במגוון הפעילויות המתבצעות בביה"ס ,מלבד הוראה.



קישור בין המושגים והתיאוריות שנלמדות בקורסים למציאות היום יומית של הוראה ולמידה
בבית ספר.

הנחית תהליך ההתנסות
לכל סטודנט/ית תינתן הדרכה אישית על ידי שני אנשי מקצוע:
א .המנחה האקדמי/ת מן המחלקה להוראה במכללה.
ב .המורה המאמן/ת מבית-הספר בו מתבצעת ההתנסות בהוראה.
ניתן להתחיל בהתנסות רק לאחר שיחה עם המנחה האקדמי וקבלת אישור למורה המאמן.

מרכיבי ההתנסות – ללא פרוט (ההנחיה המחייבת תימסר בתחילת ההתנסות):
 .1תצפיות בשיעורים של המורה המאמן ומורה נוסף.
 .2הכנת והוראת שיעורים בכיתה בהנחית ופיקוח המורה המאמן ,וקבלת משוב כתוב וציון.
השיעור העשירי הוא שיעור מבחן  -המנחה האקדמי יצפה בשיעור ויעריך את רמתו.
 .3השתתפות בפעילויות בית ספריות והגשת דיווח.
 .4השתתפות בסיור בבית ספר שנערוך במהלך הסמסטר וכתיבת דיווח.
 .5הוראת שיעורים פרטניים – למסלול המשולב בלבד.
 .6השתתפות פעילה ומלאה בסדנאות במכללה.
 .7תקשורת רציפה והתיעצות עם המנחה האקדמי במכללה.
 .8סיכום כתוב של ההתנסות.
 .9הגשת תלקיט ההתנסות המלא במועד.
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הנחיות ודרישות ההתנסות בהוראה
 .1איתור מורה מאמן/ת בתחום ההתמחות באחד ממוסדות החינוך שבאזור :יתבצע תוך התיעצות עם
המנחה האחראי למקצוע לפי המפורט באתר הקורס .יש לדווח על כך באתר הקורס.
 .2על הסטודנט להעביר טופס התקשרות מורה מאמן/ת עם המחלקה להוראה .הטופס יועלה לאתר
הקורס וגם יימסר למזכירות המחלקה.
 .3המשך ההתקשרות מותנה בהסכמת מנהל/ת ביה"ס ובאישור המנחה האקדמי/ת.
 .4על הסטודנט/ית ליצור קשר עם המנחה האקדמי/ת ,באופן רציף .מפגש ראשון לפני תחילת
ההתנסות הינו חובה ומהווה תנאי להתחלת ההתנסות .פגישות ההדרכה והייעוץ עם המנחה
האקדמי/ת שלך במכללה יתקיימו על פי תאום מראש.
יש להעביר למנחה האקדמי דוחות תצפית והשתתפות בפעילויות ,ומערכי השיעור והדיווחים על
ההוראה באופן שוטף ,לפי הנחיות שיינתנו על ידי המנחה האישי.
 .5יש לקבוע פגישה עם המורה המאמן/ת לדיון בתכנית הלימודים ,דרכי ההוראה וספרי הלימוד
והעיון ,לפני כניסתך לכיתה והתחלת התצפיות.
 .6תצפית ראשונה בשיעורים תעשה ברצף של לא יותר משני שעורים באותו יום .לאחר תצפיות אלו
יש ליצור קשר עם המנחה האקדמי לצורך דיון בתצפיות.
 .7יש להתיעץ עם המורה המאמן/ת ולשבץ את ההשתתפות בפעילויות בית ספריות לאורך
ההתנסות ,ולקבוע דיון עם המנחה האקדמי לפחות באחת הפעילויות לפי בחירתך.
 .8יש לתכנן כל שיעור באופן מפורט בכתב ,לפי ההנחיות ,תוך התיעצות עם המורה המאמן .ניתן
להתחיל ללמד שיעורים לאחר השלמת  60%מן התצפיות .ניתן ללמד לכל היותר שני שיעורים (כל
שיעור  45דקות) באותו יום .חובה לקבל משוב בע"פ ובכתב מן המורה המאמן.
 .9דיווח שוטף על ההתקדמות :יעשה באתר הקורס לפי המועדים המפורטים באתר.
 .10לתשומת ליבך :שיעור המבחן יתקיים לאחר השלמת כל מרכיבי ההתנסות ובתאום מוקדם עם
המנחה האקדמי.
 .11תלקיט ההתנסות יוגש כחוברת או כקובץ באתר הקורס ,לפי העדפת המנחה האקדמי ,ולפי
ההנחיות הנמצאות באתר .התלקיט יכלול את כל המרכיבים הנדרשים ,כתנאי לבדיקתו.
התלקיט יוגש עד שבועיים לאחר שיעור המבחן .במקרים מיוחדים ובתאום מראש ,ינתן מועד הגשה
מיוחד ,אך מועד אחרון להגשת התלקיט הוא שבועיים לפני תחילת סמסטר ב' (מפורסם באתר
הקורס) .סטודנט שלא יגיש את התלקיט במועד ירשם מחדש לקורס.
 .12כל חריגה מותנית באישור המנחה האקדמי.
חשוב!
השתתפות בהתנסות תלויה בהשלמת הלימודים בקורסי הקדם .ניתן ללמוד את קורס המתודיקה
של הוראת המקצוע במקביל להתנסות.

התנסות פורייה ומוצלחת,
דר' יעל פורמן שהרבני
רכזת ההתנסות המעשית
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