
Назва курсу: Викладання класичних дисциплін іудаїзму 

 

лектор: соціальний педагог, викладач класичних дисциплін іудаїзму Ашер Грос  

Опис курсу і цілі: 

 Курс навчить основним принципам викладання класичних дисциплін 

іудаїзму. Студент познайомиться з процесом підготовки до уроку і буде його 

практикувати відповідно до особливими завданнями його предмета у 

відповідному контексті свого класу. Студент ознайомиться і вивчить 

універсальні і професійні інструменти і зможе їх застосовувати при викладанні 

конкретної галузі знань. 

 

Теми курсу: 

1. Перша зустріч - відкриття і уявлення, узгодження очікувань, світу 

вчителя, уявлення знань, завдання з читання та сторінка підготовки до 

наступної зустрічі. 

2. Друга зустріч - студент знайомиться з проблемами та основними 

завданнями в побудові мосту між нами, контентом і реальним світом учня. 

3. Завдання: додаткове читання по мотиваційним формам мислення або 

нездатності до навчання і відправка висновків протягом 24 годин. 

4. Третя зустріч - принцип захоплення в навчанні. Ми дізнаємося про 

створення зв'язку між учнем і процесом навчання, між учнями, вчителем і 

контентом. Ми будемо практикувати це. Завдання: перегляд відео-фільмів 

про принцип захоплення і написання висновків про цей принцип навчання. 

5. Четверта зустріч. Ми зосередимося на подоланні прогалин, які ми 

розглянули на другій зустрічі (світ духовних понять), основна увага буде 

приділена стратегіям і мета когніціі, «випадковим» навчання, практиці. 

6. Завдання з оцінкою: підготувати зразок уроку по обраній галузі знань на 

основі вивченого матеріалу. Урок буде представлений на наступному 

уроці. 

7. П'ята зустріч. Представлення результатів, практики і зворотного зв'язку 

з колегами. 

8. Шоста зустріч. Демонстрація розуміння освоєного матеріалу. Основи і 

принципи і практика. 

9. Сьома нарада. Сенс спільноти, структура уроку, взаємне навчання. 

10. Випускні завдання з оцінкою - необхідно представити план уроку, який 

би враховував всі аспекти, засвоєні в ході курсу. 
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