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LEARNING 

. U.S.A United Kingdom Ireland I lndia Canada Israel Culture-Reduced 
Definition 

Courses (as i n a fu 11 degree 

. he National Curricu lum ז
program) are listed in the Learning offerings Curriculum. Course Prospectus and are usually set by . Curri culum 

yp ica lly set by the ז. Catalog Set by the government. (For the institution but in some cases , Program 
 as presented and!orתכנ'ת

. instituti on compulsory school is the Key must be approved by professional raining זIndustry 
 recommended by someל'מוד'ס

) Stages , bodies (Nursing, Engineering . body 

). etc 

or (or Major field of ~ M 
he curricu lum wh ich ז.. Course 

Program of Study. (Note that consists of related subject and study). Minor (a second area academic" may be used to " ultimately leads to certi ficate Course (of 
 Formal plan of study thatהתמחות

of study, usually with fewer denote study that doesn't lead " E: A "Course זor degree. (NO Specialization , study); program 
 a student undertakes . ,'תאשר

courses.) General Education to a career). Core (requ ired usua Ily consists a three or four program, Major 
ypicalהתמחות ly related to ז

Degree Program(student has . courses). Vs . Optional year program of a predetermined 
eventua .משנ'ת l career plans 

) some choice set of topics 

A course or class (typically Defined and structured 
lasts for 12-1 8 weeks with 

קורס,
segment of learning on 

180 minutes of formal Course, which may be made Modules or Subjects , Course, Module 
'ח'דת

a specific topic typically 
meeting!week. May be as . up of Modules or Units Unit ל'מודcovered over several 
short as 3 weeks or meet in weeks and directed bya 

. long segments on weekends . teacher 

Class Session (typ ica lly One learning session in 

.) from 60 to 180 m i nutes Session Lecture Class 'שIJ ור
wh ich a relat ive ly limited 

. Sometimes cal led a Lesson number of topics are 
. covered 

, Foundation 

Access Course, Bridging Access,or Learning for students -Developmental Course, Pre . Course, Pre-degree course Access course Bridging course סו,דקורס'
not ready for advanced . requis ite course . Pre-seasonal Course often a pre ( קדסקורס

. training requis ite to enter 
) another course 

yp ically prepared (זSyllabus : E זCourse Handbook' (NO , by the individual instructor he word "course" is used very זSyllabus, Course ס'לבוס, Document prepared by although basic classes taken Reading List (expected he course ז. differently- see be low , Presentation teacher that describes by many students may read i ng for the course) Course Syllabus רש'מת

,) share a common sy llabus Handbook handbook is usually prepared in or Program 
קר'אה

policies and the learning 
the department so it is consistent Handbook plan typically includes required ). no matter who is teaching . read ing 

Sem inar or Forma 1 presentation of 
Lecture Lecture Lecture presentation Lecture הרצאהinformation with little 

aud ience input 

utorial (more ז; Seminar 
Group Sem inar or Conversation among 

Discussion discussion & expectation that Discussion ד'וןlearners and instructor 
.) all parti cipate discussion Discussion about content 

utorial; Example ז; Seminar utorial (strong expectations to זSem inar or Break ,סמ'נר
Smal l group sessions 

class ) attend out תרג'לassociated with a large 
. forma l presentation 

Activ ities to enhance 
learning and thinking 

Active Learning למ'דהabout learning wh ile 
Active Learning Enquiry Based Learning ) Problem-based Learning (PBL Projects פIJ לה'he role of ז. doing it 

the instructor is as a 
fac i 1 itator of student 

. activity 

Problem Based 
למ'דה

Exploring an authenti c Problem-based Learning PBL ) Problem-based Learning (PBL מבוססת
Learning or PBL 

'ות IJב
problem 

חקר
Students rev iew a 

, specific, rea listic 
Case-based Learning Case Study Case study Case Stud ies 

מקרה,
) complex event (case 

נ'תוח

'ס IJ'רוא
requiring some type 

. act ion on their part 

No particular term for ( Co llaborative למ'דהStudents work 
Cooperative Learning ) Cooperative Learn i ng Learning ש'תופ'ת

cooperatively to enhance 
. their learning 

Students col laborate 

Collaborative Learning No particular term for ( Cooperative למ'דהi n structured ways to 
) Col laborative Learning Learning ש'תופ'ת. advance their learning 

) See above ( 

Integrated or Learning activ ities from integration two or more courses are 
his is not done in an ז( project When ה'לות~i ntegrated or coord i nated Learning Communities Interdisciplinary Learning ). interdisciplinary way across discipl ines 

- or a group of people trans or interומוזת
disciplinary work together to advance 

project . their learning 

חש'בה
Deeply conceptua lizing 

hinking זCritical Deep Learning Deep Learn i ng Deep Learning 
ב'קורת'ת

or analyzing learning 
. materi al 
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