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קורטיםבתכנוןעוטקיםמרציםאלפישנהכלב

הםבתחילה .האקדמיתהשנהתחילתלקראת

העוטקיםבחומריםעמוטושולחנםהתלהבותחשים

אינוהזמןכינראהזאת,לעומתהשנה,במהלוהקורט.בתוכן

חומרכלעללעבורכדימטפיק

זאת,בעקבותהמתוכנן.הלימוד

עליהםכימביניםהמרצים

מבטליםכוומשוםלהתפש,ר

מנושאיחלקמצמצמיםאו

תכנוןאתודוחיםהלימוד

למועדעדהטיכוםמטלת

אתלהציגעליהםשבוהאחרון

לטטודנטים.המטלה

המאמרמוכר?נשמעזההאם

שונהמודלמציעשלהלן

 .קורטיםלתכנון

בחרוהטטודנטיםמדוע-בחירהקורטזהואםהיטוד?מהנחות

הקורט?את

האםבו?טוביםהכישאתםהדברמהו-כמרציםשלכםהיכולת

ממוקדקורס"עיצובבמושגעוסקהמאמר

אוכתיבהמשימותבתכנוןדיון,בעריכתבהרצאה,טוביםאתם

אחרות,במיליםמבחנים?בתכנון

שתשפיעולכםנראהדרובאיזו

למידתעלהמיטביבאופן

שלרשימההכינוהטטודנטים?

וכיצדכמוריםשלכםהיכולות

אצללשינוילגרוםמקוויםאתם

הטטודנטים.

הקורסשלהקוריקולריתהמסגרת

ממבנהחלקהואהקורטהאם-

אובנושאים(קשורקוריקולרי

שנלמדים)?נוטפיםבתחומים

צריכיםנושאיםאילוכן,אם

משובאיזהבחשבון?להילקח

מההאחרונה?בפעםקיבלתם

הטטודנטיםעלללמודתוכלו

המבחניםמתוצאותעצמכםועל

בקורטהטטודנטיםשלוהעבודות

העבודותמידהבאיזוהקודם?

אתלהשיגלטטודנטיםעזרו

זהאםכיעד?שהצבתםהמטרות

שהקורטמקוויםאתםמהלגביו?שלכםהחזוןמהוחדש,קורט

מזהיםקורסהמתכנניםהמוריםבלמידה".

שלהלמידהמטרותאתהראשוןבשלב

בשיטתעובדיםהםמכןלאחרהקורס.

עצמםאתשואליםכלומרלאחור,התכנון

בסיוםלדעתצריכיםהסטודנטיםמה

אתמתוויםמכןולאחררקוהקורס,

כדיביותרהטובהלדעתםשהיאהדרך

מטרותאתלהשיגלתלמידיהםלעזור

הצעדיםאתמפרטהמאמרהלמידה.
העבודהתהליך

"תכנוןהואהמנחההעיקרון

שיטתיישוםלפני .לאחור"

לתתהמרצהעלזועבודה

מאפייניםלכמההדעתאת

לטטודנטיםהרלוונטיים

ליכולותיולקורט,הרשומים

אליה.להתאיםהקורטשעלהקוריקולריתולמטגרתכמרצה

מושכל,באופןהקורסלתכנוןהדרושים

 ,במטלות ,הקורסבתוכןהתחשבותתוך

הזמנים,בלוחההוראה,באסטרטגיות

התלמידים.להערכתובהליכיםבסילבוס

רשות?אוחובהבמטגרתהואהקורטהאם-הסטודנטים

הםמהבמערכת?ותיקיםאוחדשיםהםהטטודנטיםהאם

האםזאת?לדעתכדיביותרהטובההדרומהיכן?לפנילמדו

חלקמחדשללמודועליהםבנושאשגויקודםידעלטטודנטים

 Designing courses (2004). Speaking of Teaching ,ו.

/ stanford.edu (2)73.ו. Retrieved from http://ct 
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להשיג?שלכםלטטודנטיםיאפשר

תהליושללב-לבואלאתכםיכיןאלושאלותעלמענה

והבהרתןהלמידהמטרותזיהוי :בלמידהממוקדקורטעיצוב

כתוצאהלהביןאולעשותלדעת,הטטודנטיםאמוריםמה-

הקורט.במהלושישקיעומהעבודה

הלמודהמטרות

ולמיומנויותלעמדותלידע,באשרשלכםהראשוניתהחשיבה

תשפיעהקורט,בטוףירכשושהטטודנטיםמקוויםשאתם

לכלהבטיטאתיהוואלומטרותהקורט.עיצובתהליועלמאוד

במידהיושפעושלכםוההחלטותהקורט,בתכנוןשלכםבחירה



הדעתמשיקולכתוצאהויותררלוונטייםשאינםמגורמיםפחותה

הקורס.בתחילתשהוצבוהמטרותאתלהשיגכדישתפעילו

המטרות .מטרותחמשעדלשלושעצמכםאתשתגבילורצוי

מקרהבכלאךספציפי,אוכלליבאופןמנוסחותלהיותיכולות

המשנהמטרות .המשנהמטרותאתהתהליךבהמשךלפרטיש

מבנהאתשלו,התוכןאתויכתיבוהקורסתכנוןאתשיעצבוהן

הכיתתי.המערךואתהמטלות

מסוגליםיהיושהסטודנטיםהיאהמטרותאחתאם :לדוגמה

המרכיביםהכישוריםמהםלשקולעליכםביקורתי,טיעוןלהעריך

גםואולישניים,אואחדשיעורלתכנןעליכםלכן .הדאתהיכולתאת

מטרהלכל .ביקורתיטיעוןהערכתשלהתהליךאתשידגימומטלה,

עלהמבוססתמטרהלהתלוותצריכהידערכישתעלהמבוססת

לעשותיוכלושלכםשהסטודנטיםרוציםאתםמהמיומנות:רכישת

מתכננים.שאתםבקורסירכשושהםהידעעם

היסודהנחותאתחושפיםאתםהקורסשלהמטרותבעיצוב

מקוויםאתםמדועביותר;לכםחשובמה-שלכםההוראהשל

הנושאשלהחשיבותמהישלכם;בקורסדווקאיבחרושסטודנטים

יכוליםאתםשבאמצעותהביותרהטובההדרךומהיבעיניכם;

 .שלכםלסטודנטיםדאתלהבהיר

לתכנוןבניגודבלמידה,הממוקדתדותכנוןבדרךכשנוקטים

באיכויותיעסקושהסטודנטיםיותררבסיכויישבחומר,הממוקד

הקורס.תוכנישלהמשמעותיות

תכנים

מאפשרתהלמידהמטרותבהגדרתהקורסתכנוןתהליךהתחלת

ייתכן .המטרותלהשגתשיתרמוחומריםשלרשימהליצור

שבהםשהחומריםתגלוהלמידה,מטרותהגדרתשלאחר

להשתמשהתכוונתםשבהםמאלהשוניםיהיותבחרו

מראששבחרתםמהחומריםחלקכישתמצאוייתכןמלכתחילה.

מטרותיכםאתלממשלסטודנטיםלעדורלכםמאפשריםאינם

התומכיםשוניםמקרהחקריאואחריםטקסטיםושקיימים

 .יותרובסיסיבהירבאופןבמטרותיכם

ההקשראתהמציינתהערהכתבולמידה,חומרישליחידהכללצד

השימושסוגואתלקורסשהגדרתםמהמטרותיותראולאחתשלה

תכנוןבדמןלכםתעדורכדוהערהשנבחרה.למטרהבהקשרבה

מסוים.לנושאהלמידהחומרייחידתאתלשייךהסילבוס

מטלות

הסטודנטיםהאםתבדקושבעדרתםהאמצעיםהםמבחןאומטלה

ומבחניםמטלותאותן.שהגדרתםכפיהקורס,מטרותאתהשיגו

לחשוףניתןאךהסטודנטים,שלהידעמידתאתבודקים

מכך.יותרבאמצעותם

הלמידהמטרותמרשימתלהתחילעליכםהקורסמטלותבתכנוןגם

המטלותעלשונים.מסוגיםמטלותהכינומטרהלכלשלכם.

שלהלמידהלתהליךכחיוניותשדיהיתםהמיומנויותאתלכלול

מידהבאידולבחוןולכםלסטודנטיםיאפשרוהמטלותהסטודנטים.

 .הקורסמטרותאתהשיגוהסטודנטים

ההוראהותיאסטרטג

הלמידהבמטרותלתמוךצריכותבכיתהההוראהאסטרטגיות

עקביותבעלייהיוהקורסשלוההקשרשהמבנהכדידאת .שלכם

הלמידה.מטרותלהשגתויובילופדגוגית(קוהרנטיות)

השיעורים,לכלההוראהאסטרטגיותאתמראשלתכנןהשתדלו

אידיאלילשיעורוחצישעהלרשותכםכידמיינושיעור.אחרשיעור

ואתבההקשורההמיומנותאתהלמידה,מטרתאתלהשיגכדי

שבדמןמעדיפיםשסטודנטיםמכיווןשקבעתם.התכניםמינון

אתחלקוהוראה,אסטרטגיותשלבמגווןישתמשהמרצההשיעור

דקות 20ביןיימשךחלקכל-חלקיםלשלושההשיעורדמןמשך

נכון .שונההוראהאסטרטגייתחלקבכלהפעילו .השעהלמחצית

שלשיעורעבורגםאךוחצי,שעהנמשכיםהשיעוריםכלשלאהוא

שיתמכואחדות,הוראה-למידהאסטרטגיותלתכנןניתןדקות 50

 .שלכםהלמידהבמטרות

 .פעילהללמידההוראהלהיותיכולהההוראהמאסטרטגיותאחת

להשתתפותהסטודנט,שלישירהלמעורבותמביאהכדוהוראהדרך

בכללדוגמה: .הסטודנטיםמצדמיומנותשלאוידעשלליישוםאו

הסטודנטיםאתושאלודקותשתישלהפסקהעשודקות 20או 15

 .לענותמהםלחלקואפשרולמחשבהדקהלהםתנוישירה.שאלה

שאלותעלדקהבמשךלחשובלסטודנטיםתנואחרת:דוגמה

אומהם,שנייםאואחדשללתשובותוהגיבוללמידה,הקשורות

לבעיהאולשאלהתשובהעלבקבוצותלחשובלסטודנטיםהציעו

 . 3תשובתםאתלהציגמהםלשנייםאולאחדאפשרוואדשהועלתה,

שלבבחירותשלכםהדעתבשיקולהסטודנטיםאתשתשתפוגםחשוב

חשוב .שבחרתםלאסטרטגיהקשרללאודאתההוראה,אסטרטגיות

לשיתוףיצפושהסטודנטיםכדיהראשון,במפגשכברבכךלהתחיל

 .במפגשיםפעילחלקנטילתיתרגלוהסטודנטיםדהבאופןדה.מסוג
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אםאמתבזמןלבדוקלכםמאפשרותגםאלוהוראהאטטרטגיות

נוטפותשיטותישהקורט.מטרותלהשגתמתקרביםהטטודנטים

ברשימתלמצואניתןחלקןואתהלמידה,שלבכיתהלהערכה

זה.מאמרבטוףהמופיעההביבליוגרפייםהמקורות

הקורסשלהזמניםלוח

-הבאלשלבעובריםאתםהקורט,אתלתכנןשטיימתםלאחר

 .האקדמיהשנהללוחבהתאםהקורטשלהזמניםלוחקביעת

לקורט.בקשריצירתיתחשיבהלקייםנדרשיםאתםזהבשלב

והמיומנויותהידעהבנייתשלהטבירהההתקדמותאתמפו

מטרותשלברשימהשימושתוךהשנה,אוהטמטטרבמהלך

הקורטשלהתכניםאתשתתגבשבתבניתשלבושהכנתם.הלמידה

אתשבועבכללהגדיר/למקםיכוליםאתםאםבחנוומטלותיו.
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תבנית .הלמידהבמטרותיתמוךהתכנוןשבובאופןהנלמ,רהנושא

הקורט.מטלולאתלהביןלטטודנטיםתעזורזו

הסילבוס

בטילבוטהטילבוט.הואכאןהמתוארהתכנוןשלהטופיהמטמך

הפילוטופיהאתהקורט,שלהלמידהמטרותאתלפרטיכוליםאתם

החומרלהצגתשלכםהשיטתיתהמטגרתאתההוראה,עלשלכם

חוזההואהטילבוט .הנדרשתהקריאהואתהמטלותאתבטמטט,ר

אתגםכמומהם,שלכםהציפיותאתומציגהטטודנטיםעםפעיל

נקודותגםבולכלולישכךמשום .בקורטלהצלחההמנחיםהקווים

האוניברטיטה.מדיניותמתוךרלוונטיות

משובקבלת

אתלהעריךממליציםאנולמעלה,שנזכרוהאטטרטגיותעלנוטף

הקורט,באמצעהקורטמטרותבהשגתההתקדמותואתההוראה

באמצעמשובהקורט.תוםלפנימשובלקבללכםלאפשרכדי

התנהלותעלמיידימידעשלכםולטטודנטיםלכםנותןהקורט

קריטייםשינוייםהצורךבמקרהלבצעלכםומאפשרהקורט

 .הצלחהלהבטיחכדיהקורטבמהלךעודלביצוע)קלים(ולעתים

לדוגמה,הקורט.באמצעמשובלקבלתאפשרויותכמהקיימות

לכיתהמצטרףהיוע') .יוע')בשיתוףקטנותבקבוצותהערכהביצוע

הקורטעלשיחהומאפשרשיעורשלהאחרונותהדקות-20ב

מדווחתהטטודנטיםהערכת .טטודנטיםשלקטנותבקבוצות

שהואיוע')להזמיןניתןכןכמוודיטקרטי.אנונימיבאופןלמרצה

כדימכןלאחראיתוולשוחחבשיעורלצפייהבהוראהמומחה

אתלהטריטניתןלחילופין,ההוראה.לגביוהצעותהערותלקבל

 .בקלטתהצפייהבטיטעלממומחהייעו')ולקבלבווידיאוהשיעור

 • 4רלוונטייםבמאמריםנוטפיםרעיונותלקבלניתן

סיכום

התכנוןזובדרךקורט.לתכנוןמהמקובלתשונהדרךמציעזהמאמר

אתשואליםהמרציםהקורט.שלהלמידהמטרותבזיהוימתחיל

מכןולאחרהקורטבטיוםלדעתצריכיםהטטודנטיםמהעצמם

לתלמידיהםלעזורכדילדעתםביותרהטובההדרךאתמתווים

והןבקורטשייכללהחומרמבחינתהןהלמידה,מטרותאתלהשיג

לוחתכנוןוהמבחנים,המטלותבנייתההוראה,אטטרטגיותמבחינת
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