ההוראה וiכידומה

תכנון קורסום בנושה

ממוקדת למודהן
תרגו  Dועיבוך :עירית ךיאמנט ,המכללה לחינור בית ברל,והאגף למרכןי פסג"ה ,משרך

ב כל שנה אלפי מרצים עוטקים בתכנון קורטים
לקראת תחילת השנה האקדמית  .בתחילה הם

את הקורט?

חשים התלהבות ושולחנם עמוט בחומרים העוטקים

היכולת שלכם כמרצים

בתוכן הקורט .במהלו השנה ,לעומת זאת ,נראה כי הזמן אינו
מטפיק כדי לעבור על כל חומר
\)ירית דיאמנט

הלימוד המתוכנן .בעקבות זאת,
המרצים מבינים כי עליהם

להתפש,ר ומשום כו מבטלים
או מצמצמים חלק מנושאי
הלימוד

מטלת

ודוחים

הטיכום

את

תכנון

עד למועד

האחרון שבו עליהם להציג את
המטלה לטטודנטים.
האם זה נשמע מוכר? המאמר

שלהלן

מהנחות היטוד? אם זהו קורט בחירה

מציע

מודל

שונה

לתכנון קורטים .

-

מדוע הטטודנטים בחרו

מהו הדבר שאתם הכי טובים בו? האם

אתם טובים בהרצאה ,בעריכת דיון ,בתכנון משימות כתיבה או

המאמר עוסק במושג "עיצוב קורס ממוקד

בלמידה" .המורים המתכננים קורס מזהים

בשלב הראשון את מטרות הלמידה של
הקורס .לאחר מכן הם עובדים בשיטת
התכנון לאחור ,כלומר שואלים את עצמם

מה הסטודנטים צריכים לדעת בסיום
הקורס ,ו רק ולאחר מכן מתווים את

בתכנון מבחנים? במילים אחרות,

באיזו דרו נראה לכם שתשפיעו
באופן

המיטבי

על

למידת

הטטודנטים? הכינו רשימה של
היכולות שלכם כמורים וכיצד
אתם מקווים לגרום לשינוי אצל
הטטודנטים.

המסגרת הקוריקולרית של הקורס

-

האם הקורט הוא חלק ממבנה

קוריקולרי )קשור בנושאים או

הדרך שהיא לדעתם הטובה ביותר כדי

בתחומים נוטפים שנלמדים(?

לעזור לתלמידיהם להשיג את מטרות

אם כן ,אילו נושאים צריכים

הלמידה .המאמר מפרט את הצעדים

תהליך העבודה

-

החינור 2

להילקח בחשבון? איזה משוב

קיבלתם בפעם האחרונה? מה

העיקרון המנחה הוא "תכנון

הדרושים לתכנון הקורס באופן מושכל,

תוכלו ללמוד על הטטודנטים

לאחור"  .לפני יישום שיטת

תוך התחשבות בתוכן הקורס  ,במטלות ,

ועל עצמכם מתוצאות המבחנים

עבודה זו על המרצה לתת
את הדעת לכמה מאפיינים
הרלוונטיים

לטטודנטים

באסטרטגיות ההוראה ,בלוח הזמנים,

בסילבוס ובהליכים להערכת התלמידים.

הרשומים לקורט ,ליכולותיו

הסטודנטים

הקודם? באיזו מידה העבודות

עזרו לטטודנטים להשיג את
המטרות שהצבתם כיעד? אם זה

כמרצה ולמטגרת הקוריקולרית שעל הקורט להתאים אליה.

-

והעבודות של הטטודנטים בקורט

האם הקורט הוא במטגרת חובה או רשות?

קורט חדש ,מהו החזון שלכם לגביו? מה אתם מקווים שהקורט

יאפשר לטטודנטים שלכם להשיג?

האם הטטודנטים הם חדשים או ותיקים במערכת? מה הם

מענה על שאלות אלו יכין אתכם אל לב-לבו של תהליו

למדו לפני כן? מהי הדרו הטובה ביותר כדי לדעת זאת? האם

עיצוב קורט ממוקד בלמידה  :זיהוי מטרות הלמידה והבהרתן

לטטודנטים ידע קודם שגוי בנושא ועליהם ללמוד מחדש חלק

מה אמורים הטטודנטים לדעת ,לעשות או להבין כתוצאה

-

מהעבודה שישקיעו במהלו הקורט.

ו.

Designing courses (2004). Speaking of Teaching ,

מטרות הלמודה

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

החשיבה הראשונית שלכם באשר לידע ,לעמדות ולמיומנויות

 etter/designing_courses.pdfו News

.2

שאתם מקווים שהטטודנטים ירכשו בטוף הקורט ,תשפיע

ד"ר \)ירית דיאמנט ,מרכזת תחו D
מרכזי פסג"ה

ה\)רכה באגף

מאוד על תהליו עיצוב הקורט .מטרות אלו יהוו את הבטיט לכל
בחירה שלכם בתכנון הקורט ,וההחלטות שלכם יושפעו במידה
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ע) הג iנה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמי המכללה למינהל

פחותה מגורמים שאינם רלוונטיים ויותר כתוצאה משיקול הדעת

שתפעילו כדי להשיג את המטרות שהוצבו בתחילת הקורס.
רצוי שתגבילו את עצמכם לשלוש עד חמש מטרות  .המטרות
יכולות להיות מנוסחות באופן כללי או ספציפי ,אך בכל מקרה
יש לפרט בהמשך התהליך את מטרות המשנה  .מטרות המשנה

הן שיעצבו את תכנון הקורס ויכתיבו את התוכן שלו ,את מבנה
המטלות ואת המערך הכיתתי.
לדוגמה  :אם אחת המטרות היא שהסטודנטים יהיו מסוגלים
להעריך טיעון ביקורתי ,עליכם לשקול מהם הכישורים המרכיבים

את היכולת הדאת  .לכן עליכם לתכנן שיעור אחד או שניים ,ואולי גם
מטלה ,שידגימו את התהליך של הערכת טיעון ביקורתי  .לכל מטרה

המבוססת על רכישת ידע צריכה להתלוות מטרה המבוססת על
רכישת מיומנות :מה אתם רוצים שהסטודנטים שלכם יוכלו לעשות
עם הידע שהם ירכשו בקורס שאתם מתכננים.

בעיצוב המטרות של הקורס אתם חושפים את הנחות היסוד
של ההוראה שלכם

-

מה חשוב לכם ביותר; מדוע אתם מקווים

שסטודנטים יבחרו דווקא בקורס שלכם; מהי החשיבות של הנושא

בעיניכם; ומהי הדרך הטובה ביותר שבאמצעותה אתם יכולים
להבהיר דאת לסטודנטים שלכם .

כשנוקטים בדרך תכנון דו הממוקדת בלמידה ,בניגוד לתכנון
הממוקד בחומר ,יש סיכוי רב יותר שהסטודנטים יעסקו באיכויות

אסטרטג י ות ההוראה

המשמעותיות של תוכני הקורס.

אסטרטגיות ההוראה בכיתה צריכות לתמוך במטרות הלמידה
שלכם  .דאת כדי שהמבנה וההקשר של הקורס יהיו בעלי עקביות

תכנים

)קוהרנטיות( פדגוגית ויובילו להשגת מטרות הלמידה.

התחלת תהליך תכנון הקורס בהגדרת מטרות הלמידה מאפשרת

השתדלו לתכנן מראש את אסטרטגיות ההוראה לכל השיעורים,

ליצור רשימה של חומרים שיתרמו להשגת המטרות  .ייתכן

שיעור אחר שיעור .דמיינו כי לרשותכם שעה וחצי לשיעור אידיאלי

שלאחר הגדרת מטרות הלמידה ,תגלו שהחומרים שבהם

כדי להשיג את מטרת הלמידה ,את המיומנות הקשורה בה ואת

להשתמש

מינון התכנים שקבעתם .מכיוון שסטודנטים מעדיפים שבדמן

מלכתחילה .ייתכן שתמצאו כי חלק מהחומרים שבחרתם מראש

השיעור המרצה ישתמש במגוון של אסטרטגיות הוראה ,חלקו את

אינם מאפשרים לכם לעדור לסטודנטים לממש את מטרותיכם

כל חלק יימשך בין  20דקות

תבחרו יהיו

ושקיימים

שונים

טקסטים

מאלה

שבהם

התכוונתם

אחרים או חקרי מקרה

שונים התומכים

משך דמן השיעור לשלושה חלקים

-

למחצית השעה  .הפעילו בכל חלק אסטרטגיית הוראה שונה  .נכון

במטרותיכם באופן בהיר ובסיסי יותר .

הוא שלא כל השיעורים נמשכים שעה וחצי ,אך גם עבור שיעור של

לצד כל יחידה של חומרי למידה ,כתבו הערה המציינת את ההקשר

 50דקות ניתן לתכנן אסטרטגיות הוראה-למידה אחדות ,שיתמכו

שלה לאחת או יותר מהמטרות שהגדרתם לקורס ואת סוג השימוש

במטרות הלמידה שלכם .

בה בהקשר למטרה שנבחרה .הערה כדו תעדור לכם בדמן תכנון

אחת מאסטרטגיות ההוראה יכולה להיות הוראה ללמידה פעילה .

הסילבוס לשייך את יחידת חומרי הלמידה לנושא מסוים.

דרך הוראה כדו מביאה למעורבות ישירה של הסטודנט ,להשתתפות

או ליישום של ידע או של מיומנות מצד הסטודנטים  .לדוגמה :בכל

מטלות

 15או  20דקות עשו הפסקה של שתי דקות ושאלו את הסטודנטים

מטלה או מבחן הם האמצעים שבעדרתם תבדקו האם הסטודנטים

שאלה ישירה .תנו להם דקה למחשבה ואפשרו לחלק מהם לענות .

השיגו את מטרות הקורס ,כפי שהגדרתם אותן .מטלות ומבחנים

דוגמה אחרת :תנו לסטודנטים לחשוב במשך דקה על שאלות

בודקים את מידת הידע של הסטודנטים ,אך ניתן לחשוף

הקשורות ללמידה ,והגיבו לתשובות של אחד או שניים מהם ,או

באמצעותם יותר מכך.

הציעו לסטודנטים לחשוב בקבוצות על תשובה לשאלה או לבעיה
תשובתם . 3

גם בתכנון מטלות הקורס עליכם להתחיל מרשימת מטרות הלמידה

שהועלתה ,ואד אפשרו לאחד או לשניים מהם להציג את

שלכם .לכל מטרה הכינו מטלות מסוגים שונים .על המטלות

חשוב גם שתשתפו את הסטודנטים בשיקול הדעת שלכם בבחירות של

לכלול את המיומנויות שדיהיתם כחיוניות לתהליך הלמידה של

אסטרטגיות ההוראה ,ודאת ללא קשר לאסטרטגיה שבחרתם  .חשוב

הסטודנטים .המטלות יאפשרו לסטודנטים ולכם לבחון באידו מידה

להתחיל בכך כבר במפגש הראשון ,כדי שהסטודנטים יצפו לשיתוף

הסטודנטים השיגו את מטרות הקורס .

מסוג דה .באופן דה הסטודנטים יתרגלו נטילת חלק פעיל במפגשים .
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אטטרטגיות הוראה אלו גם מאפשרות לכם לבדוק בזמן אמת אם

הנושא הנלמ,ר באופן שבו התכנון יתמוך במטרות הלמידה  .תבנית

הטטודנטים מתקרבים להשגת מטרות הקורט .יש שיטות נוטפות

זו תעזור לטטודנטים להבין את מטלול הקורט.

להערכה בכיתה של הלמידה ,ואת חלקן ניתן למצוא ברשימת

המקורות הביבליוגרפיים המופיעה בטוף מאמר זה.

הסילבוס
המטמך הטופי של התכנון המתואר כאן הוא הטילבוט .בטילבוט

לוח הזמנים של הקורס

אתם יכולים לפרט את מטרות הלמידה של הקורט ,את הפילוטופיה

-

שלכם על ההוראה ,את המטגרת השיטתית שלכם להצגת החומר

לאחר שטיימתם לתכנן את הקורט ,אתם עוברים לשלב הבא

קביעת לוח הזמנים של הקורט בהתאם ללוח השנה האקדמי .

בטמטט,ר את המטלות ואת הקריאה הנדרשת  .הטילבוט הוא חוזה

בשלב זה אתם נדרשים לקיים חשיבה יצירתית בקשר לקורט.

פעיל עם הטטודנטים ומציג את הציפיות שלכם מהם ,כמו גם את

מפו את ההתקדמות הטבירה של הבניית הידע והמיומנויות

הקווים המנחים להצלחה בקורט  .משום כך יש לכלול בו גם נקודות

במהלך הטמטטר או השנה ,תוך שימוש ברשימה של מטרות

רלוונטיות מתוך מדיניות האוניברטיטה.

הלמידה שהכנתם .שלבו בתבנית שתתגבש את התכנים של הקורט

ומטלותיו .בחנו אם אתם יכולים להגדיר/למקם בכל שבוע את

קבלת משוב
נוטף על האטטרטגיות שנזכרו למעלה ,אנו ממליצים להעריך את
ההוראה ואת ההתקדמות בהשגת מטרות הקורט באמצע הקורט,

כדי לאפשר לכם לקבל משוב לפני תום הקורט .משוב באמצע

ביבליוגרפיה על תכבוו קורסים

הקורט נותן לכם ולטטודנטים שלכם מידע מיידי על התנהלות
assroom assessmentן Angelo. T. & Cross, P. (1993). C
techniques. San Francisco: Jossey-Bass .

הקורט ומאפשר לכם לבצע במקרה הצורך שינויים קריטיים
)ולעתים קלים לביצוע( עוד במהלך הקורט כדי להבטיח הצלחה .
קיימות כמה אפשרויות לקבלת משוב באמצע הקורט .לדוגמה,

 s for teaching. San Francisco: Josseyן Davis, B. (1993). TooBass .

ביצוע הערכה בקבוצות קטנות בשיתוף יוע'(  .היוע'( מצטרף לכיתה
ב  20-הדקות האחרונות של שיעור ומאפשר שיחה על הקורט

Diamond, R.M. (1997). Designing and assessing courses

בקבוצות קטנות של טטודנטים  .הערכת הטטודנטים מדווחת

 guide. San Francisco: Jossey-Bass .ן a: A practicaן and curricu

למרצה באופן אנונימי ודיטקרטי .כמו כן ניתן להזמין יוע'( שהוא
מומחה בהוראה לצפייה בשיעור ולשוחח איתו לאחר מכן כדי

Diamond, R.M. (1989). Designing and improving courses
a in higher education: A systematic approach .ן and curricu

San Francisco: Jossey-Bass .

לקבל הערות והצעות לגבי ההוראה .לחילופין ,ניתן להטריט את

השיעור בווידיאו ולקבל ייעו'( ממומחה על בטיט הצפייה

ניתן לקבל רעיונות נוטפים במאמרים

בקלטת.

רלוונטיים •4

Ericksen, S.C. (1984). Decisions about course content .
earn andן ping studentsן The essence of good teaching: He
earn. San Francisco: Jossey-Bass .ן remember what they

סיכום

מאמר זה מציע דרך שונה מהמקובלת לתכנון קורט .בדרך זו התכנון
earning-centeredן abus: AןןGrunert, J. (1997). The course sy
approach. Boston: Anker Publishing .

מתחיל בזיהוי מטרות הלמידה של הקורט .המרצים שואלים את
עצמם מה הטטודנטים צריכים לדעת בטיום הקורט ולאחר מכן

Lowman, J. (1995). Planning course content and teaching

מתווים את הדרך הטובה ביותר לדעתם כדי לעזור לתלמידיהם
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