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איך להכין חומרי למידה שניתנים

הטפר מדריך מרצים כיצד להעריך את

לשימוש הן על ידי המורה המכין והן

הקורט שלהם .הטפר כולל טבלאות,

על ידי עמיתים ,ללא הדרכה נוטפת.

שרטוטים ודיאגרמות התומכים

על אף שגישת הטפר היא פרקטית

בהטברים וגם טיפים רבים .הטפר

ביותר ,היא מעוגנת בבטיט תיאורטי

מטביר כיצד לבחור גישת הערכה

מוצק .גישתו השיטתית של הטפר

המתאימה ביותר .אף שגישת הטפר

תטייע למורים מתחילים ומנוטים

היא פרקטית ,היא מעוגנת בבטיט

לשפר את יעילות הוראתם.

תיאורטי מוצק .הגישה השיטתית של

הטפר כולל אחד-עשר פרקים

הטפר תטייע למורים מתחילים

העוטקים בשיטות הוראה מגוונות

ומנוטים לשפר את הוראתם.

)הוראה לכיתה גדולה ,בקבוצות,

הטפר כולל עשרה פרקים העוטקים

ביחידים( ,כתיבת חומר להוראה

בהערכת חומרי הלמידה של הקורט,

מרחוק ,הכנת חומר להוראה לשימוש

הערכת אירועי הוראה ,הערכה בשיטה

לעשות בעת תכנון קורט חדש ,או

עצמי ולשימוש על ידי אחרים,

האיכותית ,הערכה בתחומים

בעת עריכת שינויים מהותיים בקורט

קריטריונים לבחירת חומרי הוראה,

האפקטיבי ,הקוגניטיבי

קיים .הטפר כולל טבלאות ,שרטוטים

טיפים לניהול קורט חדש או להכנת

והפטיכומוטורי ,הערכה לשם שיפור

ודיאגרמות התומכים בהטברים ,וגם

חומרי למידה חדשים ,חידושים

חומרי הלמידה ,הטיפול בתוצאות

טיפים רבים המקלים על תכנון הקורט.

בהכנת חומרי למידה ,הכנת חומרים

ההערכה ,ניתוח תוצאות המבחנים

ללמידה מקוונת.

בקורט ,הערכת טביבת למידה

ISBN 0-7494-2807-4
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טפר זה מציג בפני מרצים כל שעליהם

הטפר נועד לטייע לקוראים לבחור
בחירות מלומדות בכל שלב של תכנון
הקורט ,בדרך של הצגת שאלות ,כגון:

מקוונת ,הערכת איכות הוראה

מה מטרות הקורט ,מיהם הטטודנטים,
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המורה וכדומה .אף שגישת הטפר היא

ISBN 0-7494-2809-0

אילו מקורות ואמצעים עומדים לרשות
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עמודים

תיאורטי מוצק .גישתו השיטתית של

והערכת פעילויות בפיתוח טגל.
את הטטודנטים לחשוב ,שימוש
בדוגמאות ,הוראה בכיתות גדולות,
דיון כיתתי ,פרויקטים קבוצתיים,

הערכה עצמית של ההוראה ,קידום
המוטיבציה של הטטודנטים לקרוא

הטפר עשויה לעזור למורים מתחילים

הטפר מדריך מרצים איך לבחור את

חומר לימודי ,עבודה עם עמיתים

וכן גם למורים מנוטים ,לשפר את

דרך ההוראה המיטבית עבור הקורט.

והערכת הטטודנטים.

יעילות הוראתם.

הטפר כולל טבלאות ,שרטוטים

בטפר עשרים ואחד פרקים המטבירים

ודיאגרמות התומכים בהטברים וגם

כיצד להתחיל את העבודה על תכנון

טיפים רבים המקלים על העברת

הקורט ,איך להבטיח שהקורט יתנהל

הקורט .על אף שגישת הטפר היא

צריך הלןמז להיןת זריז זוהיר

ללמןז ,

כי מלאכת התןרה

איכה זןמה לשאר מלאכןת.
כי אם הלןמז שאר מלאכןת,

ללא תקלות ,איך לפתח פרופיל של

פרקטית ביותר ,היא מעוגנת בבטיט

לומד ,איך לכתוב מטרות למידה ,איך

תיאורטי מוצק .הטפר נועד לטייע

לא ישכחכה .אבל כשלןמז

לבחור אטטרטגיות הוראתיות ואמצעי

למורים מתחילים ומנוטים בשיפור

תןרה ןאיכן חזור ]עליה[ מיז

הוראה ,איך לתכנן מחדש את החומר

הוראתם.

שןכח .ןאפילן אם יחוזר מאה

הקיים ,איך להעריך את הלומדים

בטפר עשרה פרקים העוטקים בפיתוח

וחומרי הלמידה ואיך לכתוב פריטי

חומרי למידה ללומדים מטיפוטים

מבחן·

שונים ,התמודדות עם גורמים
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אפילן יבטל ממכה כמה שכים,

פעמים ,אם '  Dיח זעתן

ממכה ,ישכח הכל  .ןהזין כןתן,

חיצוניים המשפיעים על ההוראה,

כי כל המלאכןת איכן צריכןת
לב כי אם כשלןמז המלאכה
בתחילה .אבל בעשיתן ,איכן

עזרה לטטודנטים בלימודים ,אירועים

צריכןת לב ,אך עןשה

בהוראה ,שימוש במדיה בהוראה,

והוראה ללמידה באמצעות מחשבים
וללמידה מקוונת.

מלאכתן ןחןשב הכה ןהכה.
אבל הלימןז איכן כן ,כי כל
פעם ןפעם צריך ליבן לכוון
שמןעתן ,ןלא לחשןב בשןם
זבר אחר כי אם בשמןעתן.

לכן מי שיפכה לבן לבטלה,
הטפר מדריך מרצים בהתאמת שיטת

ההוראה לקורט .הטפר כולל טבלאות,

מיז הןא שןכח מה שטרח כל
ימין.

שרטוטים ודיאגרמות התומכים

)אורחות צדיקים,

בהטברים ,וכן טיפים רבים המקלים

שער התורה ,עםוד רב(

על הכנת החומר לקורט .הטפר מטביר

