
–תכנון קורס וכתיבת סילבוס 
...הביצה והתרנגולת

ברעד-ר ענבל צרפתי"ד

היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב





?על מה ולמה–סילבוס 

סטודנט

מרצה

גורמים רשמיים

ועדת הוראה•

ג"מל•

חוזה

בוגרים

מוסדות  
אקדמיים

מעסיקים

תקציר

מועמדים

סטודנטים

כלי 
שיווקי



כתיבת הסילבוס  

כחלק מתהליך  

הוליסטי של  

תכנון קורס 

ועיצוב הלמידה



עיצוב למידה

מדדי  
הערכה

מטרות

מקורות  
מידע

תכנון קורס 

ידע חדש

מיומנויות 

חדשות

יכולות  

נוספות

תפוקות למידה



"?מה אני רוצה ללמד"

?לעשות בסוף הקורסת.מסוגללהיות ה.צריךת.הלומדמה 

?לכוון את זה/להשפיע על זהות.יכוליםות.כמרציםאיך אנחנו 

Take Home Message 



...מבוא לסילבוס



?למה

למה הנושא •
?חשוב

מה נוכל •
לעשות בסיום 

הקורס שלא 
יכולנו לעשות  

?קודם

?איך

מהן שיטות •
הלמידה בהן  

נשתמש  
?בקורס

?מה

מה אנחנו  •
צריכים לעשות  

כדי להצליח  
?בקורס

?מהו סילבוס טוב



מבוסס לומד/סילבוס מבוסס תוכן

WebAcademix, "השינוי שמתחיל בסילבוס-MEETUP"מתוך 

https://webacademix.co.il/k-center-video/meetup-recordingthe-change-that-begins-with-the-syllabus/



חלקי הסילבוס

בשנים הקרובות צפוי –הערה 

, מעבר לסילבוס הדיגיטלי

כשזה יקרה יתכנו שינויים 

מהמתווה המתואר פה



חומרי  

עזר

תפוקות  

למידה

מדדי 

הערכה

עיצוב 

תהליך 

למידה

תכנון הקורס/בניית סילבוס



.  ט תבנית לסילבוס'מעבירה בצ•

.  לצורך תרגול–אתם יכולים לבנות קורס אמיתי או דמיוני •

בבקשה למלא עכשיו•
שם הקורס•

ז"נק•

אופן ההוראה•

מבנה הקורס  •

....אז בואו נבנה סילבוס



עקרונות בסיסיים של סילבוס טוב

תפוקות

מה הסטודנטים והסטודנטיות צריכים להיות  •
?מסוגלים לעשות

מדדי 
הערכה

כיצד נמדוד את רמת היכולת של הסטודנטים  •
?והסטודנטיות

נושאי  
לימוד

?מה הם צריכים וצריכות לדעת כדי להצליח•

פדגוגיה

אילו שיטות ומודלים ללמידה מתאימים  •
?לתפוקות אלו



תיאור ומטרות



?למה–מטרת הקורס 

(כמרצה)? למה הקורס הזה חשוב לי•



משפטים המתארים את הנושאים העיקריים הנלמדים בקורס2-3•
.ומה אנחנו כמרצות ומרצים מקווים להשיג

לא רשימת מכולת•

לא לחזור על שם הקורס•

לא לתאר את אופן הלמידה בקורס•

"מטרת על"•

?תיאור/איך כותבים מטרה



/https://www.wooclap.comהכנסו ל•

SYLLABUSBGUהכניסו קוד •

(  מנוסח/לא חייב להיות מדויק)כתבו בקצרה •
?מהי המטרה של הקורס מבחינתך–

. דקות5–זמן המשימה הכולל •

כתיבת תיאור ומטרות



תוצרי למידה/תפוקות



". מספרים"הנושא החודשי הוא . בגן הילדים יש נושא חודשי•

?מה ילמדו בגן הילדים•
להתאים צליל לצורה•

לזהות מספרים הכתובים על דף•

לשנן את המספרים לפי הסדר•

להבין את הקשר בין מספר וכמות  •
(למנות)

לבצע פעולות חיבור בסיסיות  •
.  עבור מספרים קטנים

תפוקות למידה



או /יבין ו, תוצרי הלמידה הם הצהרות לגבי מה מצופה שהלומד ידע•
 ’ECTS Users)הלמידה להדגים לאחר השלמת תהליך יהיה מסוגל

Guide, 2005) 

התוצרים הם המכוונים את•
תכני הקורס•

מבנה הקורס•

שיטות ההוראה•

תהליך הערכה•

לוחות זמנים•

תוצרי למידה



אני לא רוצה שהסטודנטים  "•
אני רוצה , סתם ישננו

!"שהסטודנטים יבינו
למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו  •

?אומרים הבנה

האם הבנה זו רמה מספקת  •
?מבחינה אקדמית

מה אנחנו רוצים שהסטודנטיות ידעו  
לעשות בסוף תהליך הלמידה שהם 

?לא ידעו לעשות בתחילתו

הבנה-תפוקות למידה  

By Fractus Learning - Fracus Learning, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69357265



הטקסונומיה של בלום במישור הקוגניטיבי

WebAcademix, "השינוי שמתחיל בסילבוס-MEETUP"מתוך 

https://webacademix.co.il/k-center-video/meetup-recordingthe-change-that-begins-with-the-syllabus/

שש 

רמות

של

חשיבה



(5-7)מספר מועט של תפוקות למידה עיקריות •

ורצוי  )לא יותר ממשפט אחד לכל תפוקה , מונחים פשוטים וברורים•
(לא יותר מפועל אחד

תפוקות הניתנות להערכה•

לשאוף לחלק העליון של הטקסונומיה•
והבנהזכרוןלא רק •

"לדעת" "להבין"משמות פועל בסגנון להמנע•
מעורפלים•

איך כותבים תפוקות למידה לקורס



wooclap-חזרו ל•

(רצוי ברמת חשיבה גבוהה)תפוקות למידה בקורס 2-3כתבו •

האם הן עומדות -הביטו בתפוקות שנכתבו –סיימה /למי שסיים•
.סווגו את התפוקות לפי רמת הלמידה? בכללים

. דקות7–זמן המשימה הכולל •

כתיבת תפוקות למידה



מדדי הערכה



מטלות בקורס

מטלה מסכמת
מסכמת את הלמידה עד נקודת  •

מסויימתזמן 

מעריכה את יכולתו של •
הסטודנט לעמוד בתפוקות  

למידה

מטרה עיקרית•
ההשגיםתיאור –

מטלה מעצבת
מתבצעת לאורך הקורס•

מספקת מידע על התקדמות  •
הסטודנטים  

למרצה•

לסטודנטים עצמם•

פידבק אפקטיבי בזמן אמת•

מטרה עיקרית•
שיפור למידה–

לרוב בעלת תמחור נמוך•

?למי מיועדים מדדי ההערכה



מדדי הערכה

מדדי  
הערכה

נרמול  
ביחס 
לקבוצה

תקינה  
חיצונית

התקדמות  
אישית

מבחנים

פרוייקט

עבודות  
סמינריוניות

...ועוד

תרגילי בית

/סרטונים
פודקאסטים



שעות בשבוע40-60< =נתייחס לסטודנט כעובד משרה מלאה •

ז"נק20–סמסטר ממוצע •

.שעות של למידה בשבוע בממוצע2-3-ז"נקכל •

?האם מסגרת הזמן של המשימות סבירה•
מאמר כל שבוע/לקרוא פרק•

זמן המטלות בקורס



מקורות מידע



האם דברי המרצה בקורס הם  •
?מקור מידע רשמי

...לרוב לאלצערינו•

בקורסים מתקדמים  )ספר קורס •
(אסופת מאמרים–

גורם רשמי•
מקום לפנות אליו בכל התלבטות•
.  חינוך לקריאה ולמידה ביקורתית•

מקורות מידע

לא תמיד זמין•

פחות נוחים –ספרים ישנים •
לקריאה ואיתור מידע



מקורות נוספים



נעשה מאמץ לחפש מקורות שיש להם גישה דיגיטלית•

ספריה•
•Knovel
•Springer
האוניברסיטה הפתוחה•

פתוחים לקהל הרחב•
•https://openstax.org/
•https://libretexts.org/

לבחור ספרים שעברו •
בקרה שלנו

מקורות נוספים

https://in.bgu.ac.il/aranne/Pages/db.aspx
https://ezproxy.bgu.ac.il/login?url=https://app.knovel.com/web/browse-a-subject-area.v/catid:213/cat_slug:chemistry-chemical-engineering
https://ezproxy.bgu.ac.il/login?url=http://link.springer.com/
https://www-openu-ac-il.ezproxy.bgu.ac.il/about/departments/publishinghouse/Pages/Lamda_for_Academic.aspx
https://openstax.org/
https://libretexts.org/


...ולא רק ספרים

מקורות מידע  
נוספים

סרטונים סימולציות

מאמרים

פודקאסטים

תרגילים  
מקוונים



עיצוב תהליך למידה



הרצאה

תרגול

תרגיל בית

של ההוראה האקדמית" גמהדֹו"ה

?אבל איך יוצאים מהקופסא•

!(באמת)כלים נהדרים 

מומלץ בחום להשתמש

.זה לא העיקר... אבל



מודלים רבים ללמידה

מודלים רבים ללמידה

מודל 
קלאסי

ועוד

...

כיתה 
הפוכה

סרטוני  
+תרגול 

סדנאות

למידה  
מבוססת 

בעיה

חלוקה  
לקבוצות  
ולמידה 
עצמית



הכרחי לצורך המשך הלמידה במהלך הסמסטר•
.אחוזים מהציון–" תמחור"דורש •
על הביצועפידבקדורש•
?ומה לגבי העתקה•

מומלץ לצורך המשך הלמידה•
להשאיר כהמלצה•
דרישת מעבר-" הצהרת כוונות"•

ללא פידבק•

כל סטודנט יכול להתקדם בקצב שלו•

קביעת מטלות



מטלה מקדימה הרצאה•

מטלה מסכמת

תרגול•

מטלה מסכמת

בביתבכיתהפיזור מטלות בתהליך הלמידה

הרצאה•

תרגול•

הרצאה•

מטלה •
מסכמת  

(סדנאות)

תרגול•

הרצאה•

תרגול•

מטלה מסכמת

מטלה מעצבת



(  תפוקה)פיתוח מיומנויות זו משימה •
.  בפני עצמה

משימות בדרגת קושי עולה•

!לכוון תלול, לא לכוון גבוה•

<  =תהליך מתקדם •
מכוונים פחות ופחות ומצפים לדעת יותר  •

.  ויותר

"להאכיל בכפית"עיצוב למידה זה לא 



.נושא אחד אשר אתם חושבים שכדאי להוסיף לו מטלהביחרו•

?מסכמת? מעצבת? מקדימה? מה סוג המטלה•

?רגילה/מומלצת/האם זו מטלה מחייבת•

.  הגדירו את המטלה בסילבוס•

עיצוב למידה



...ויש לנו קורס



!תודה רבה על ההקשבה
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