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 שלכם בעתיד יםניהול קורסלמודל לתכנון וכ המקווןהקורס 

 ,לכל הסטודנטיםשלום 

 .ובניהולו לי בתכנון הקורסהיו בשיקולים שכמורים בהווה או בעתיד, כעמיתים,  אני מבקש לשתף אתכם

באופן מיטבי, כדי  לאו דווקא מקוון, כלשהו, עקרונות לתכנון ולניהול קורס מטרתי הייתה להדגים לכם

 בכל נושא:ולכל קורס  מתאימיםה ,מהעקרונות האלה מקצתליישם  תוכלוכמורים ש

מיקומן, תאריכי  – המטלות טבלתחומרים והסברים לכל הנלמד בקורס, ובפרט: העם  אתר קורס .1

 .כללי קשר עם המרצה, מסודרות לפי סדר המטלות לשאלות מוכנות תשובותהגשתן ומשקלן; 

ריכוז כמה  (2, "תיקייהרכיב "ריכוז כמה קבצים ב (1ע"י:  קיצור המלל בדף הראשי של הקורס .2

 ריכוז כמה קישורים בדף תוכן יחיד. (3דפי תוכן בדף תוכן יחיד עם חוצצים, 

ובחגים, שדווקא בהם סטודנטים רבים מתפנים לבצע  במייל ובטלפון גם בסופ"ש זמינות המרצה .3

 מטלות. עם זאת, יש לציין שמורים ומרצים רבים שמים גבולות בעניין זה, וגם זה מקובל.

כל או את משימות השבוע אם הוא מקוון.  ואת תרגילי הבית,שמסכם את השיעור  מכתב שבועי .4

 .ארוכה למי שנעדר תקופה תר הקורסבאבלוח ההודעות המכתבים מסודרים כרונולוגית וזמינים 

: ברוב המטלות הסטודנטים בוחרים בנושא שעליו יבצעו את הלימוד בנושאיהתאמה אישית  .5

 .או חלק ממנו במקום אחת המטלות בקורס MOOCהמטלה, וכן יכולים לבצע קורס 

 בהגשת המטלות מעבר לציון המקסימלי שהוגדר למטלה. מעל הנדרש השקעה איכות/בונוס על  .6

ים הסופי יםהתוצרלחומר הנלמד ולמשימות: הסבר כתוב, תמונות של  אמצעי המחשה מגוונים .7

 שמדגימים את ביצוע המשימה.והסבר קולי , סרטוני הדרכה שאותם מגישים

הסטודנטים להגיש תרגיל או מטלה. מ ולדרוש להרצות, מקובל: לימוד תוך כדי ביצוע מטלה .8

התלמידים לעיתים לא  ,בהרצאה צפו /למרות שהיו -ביישום הבנה  (1לשיטה זו שני חסרונות: 

לאחר הזמן שהשקיעו  -ניהול זמן הלמידה  (2יודעים איך לעשות את המטלה או חלקים ממנה, 

יש  שלנו בקורס. ונדרשים להקצות זמן נוסף בהרצאה התלמידים עדיין לא החלו בהכנת המטלה

המטלה כבר  –, וכשמסיימים ללמוד ביצוע המטלה היה תוך כדי החומרלימוד שבהן , יחידות לימוד

 ונטמע בזיכרון טוב יותר. ד הוא פעיל, כולל את יישום הנלמדמוכנה! בנוסף, הלימו

עוד בחופשה לפני תחילתו  כל הקורס פתוח: בזמני הלימוד בקצב התקדמות התאמה אישית .9

 סים יותר.ובשבועות פנויים יחסית אפשר לבצע משימות נוספות לטובת שבועות עמו

 במהלך הקורס או בעתיד. לרוצים להרחיב כל יחידת לימוד בסיום עשרהרחבה והחומרי ה .10

 : לכל סעיף במטלות מצוין משקלו בניקוד, עד כדי נקודה בודדת.שקיפות בניקוד ובציונים .11

: פרסום ציוני המטלות משבוע לשבוע מאפשר למידה מההערכה שניתנה שימוש בהערכה מעצבת .12

במטלות הבאות, וגם כדי להפוך את הקורס לאינטראקטיבי ודינאמי עד כמה שניתן. זאת ושיפור 

 בניגוד לקורסים שבהם הציונים ניתנים רק בסוף הקורס או לאחר סיומו.

( באופן צבירת הנקודות: כמו במשחקי ווידאו, הלומדים צוברים Gamification) שחוקישימוש במ .13

ולסיים את הקורס לפני סוף הסמסטר. שיטה )ואף יותר(  100-ל נקודות לציון הסופי ויכולים להגיע

זו מגבירה את ההנאה והמוטיבציה להשקיע יותר זמן ולהתקדם בקורס, ומוטיבציה משנית של 

 צבירת ניקוד הופכת למוטיבציה ראשונית של הצלחה וידע בקורס.

ן רב למתן ציונים, רוב : למרות שכמורים בעתיד תקדישו זמלהעריך ולנקד הלומדים שיפור יכולת .14

הגברת מעורבותם להמשולבת בקורס חשובה  הערכת עמיתיםהקורסים בחוג לא מכשירים לכך. 

התנסות בהערכה ובמתן ציונים על פי גם מאפשרת ו ולשיפור הגשותיהם, ואחריותם של הלומדים

מי שמגיש והכול שגוי מקבל ניקוד כלשהו, כי  (2, 0שלא מגיש מקבל  מי (1 העקרונות הבאים:

חסי למס' הניקוד י (3יקבל משוב על טעויותיו ובסופה של המטלה יידע יותר ממי שלא הגיש, 

 בודקים (5את הציון שנתן,  נתןהמעריך עומד מאחורי הערכתו ויכול לנמק ללומד מדוע  (4, הטעויות

, יהאו למגרעות יהלאיכויות שונהחשיבות  יםומייחסשונים מעריכים את אותה הגשה באופן שונה 

 כל ההערכות והמשוב מכמה שיותר מעריכים.וההערכה הטובה ביותר היא סך 
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גן הרגילו אותנו שלכל שאלה יש תשובה אחת הילדות ומה: ציוניםלהערכה ותייחסות לההרחבת ה .15

מבקשת ש אבל לשאלה נכונה. שלנו נכונה, וצריך מומחה )הורה, מורה( שיקבע אם התשובה

 מזו של מרצה, היא אוסף התשובותיותר ף אהתשובה הטובה ביותר, , ורעיונות, אין תשובה אחת

לתשובות  הפיחשה :מרצה הערכת עמיתים עדיפה על הערכת ,כך סטודנטים. כמה שיותרשל 

 .הערכת העמיתיםהיא אחת מיתרונות  תםהגשולארגון  נןהאחרים, לסגנו

המקובלת היא נורמלית )"הפעמון"(, בנימוק שעליה לשקף את  רסהסופיים בקו התפלגות הציונים .16

ההתפלגות הנורמלית של היכולת, המוטיבציה ומידת ההשקעה של הלומדים. שיטה זו מציבה 

נורמלית כעדות התפלגות ההאת רוצים לראות ש, משה"ח והמל"ג ,במרכז את הנהלות המכללות

הלומד הוא במרכז. כדי לפצות על הבדלי יכולת, הלומד  שלנובקורס  ל"תקינות" הציונים בקורס.

ולקבל ניקוד נוסף. כך הוא שולט בציוניו באמצעות להשקיע יותר לבצע משימות נוספות, מוזמן 

למידה נוספת. התפלגות הציונים בשיטה זו אינה נורמלית, ורוב הסטודנטים יכולים לסיים בציון 

שר לטעון ששיטת הציונים הזו לא תקינה כי איננה גבוה, אך לשם כך עליהם ללמוד יותר. אפ

 , אך בשיטה זו לומדים יותר, יודעים יותר וחוויית הלמידה טובה יותר."נורמלית"

ת המטלות באתר הקורס הגש (1: ומתן ציונים לקבלת מטלות מתלמידים יעילותשיטות  הדגמת .17

הגשות של מטלות שונות, נוחות בניקוד באין ערבוב מייל הפרטי של המורה, באין ערבוב ולא במייל: 

ימוש ש (2 לוח הציונים.ב ופרסום אוטומטי שר ניקוד)רכיב הגשת המטלה באתר הקורס מאפ

ת גם קריאת הגשות העמיתים ומתן תגובה, שימוש בבלוגים ומשלבבפורומים להגשת מטלות ש

לאפשר בדיקה כדי  הערכת עמיתיםשימוש ברכיב ושרק המרצה רואה את ההגשות  כךפרטיים 

 .עם מחוון לכל סעיף שנבדקאנונימית 

רק אחרי  לראות את הגשות האחרים המאפשר "תגובה נדרשת לצפייה בדיון" פורוםשימוש ב .18

מאפשר ו בדיון להשתתףכולם  מחייב את שמגישים את המטלה. בניגוד לדיון בכיתה, פורום זה 

תלמיד לענות תשובה מקורית מבלי ששמע או ראה את תשובות חבריו, ולאחר מכן לראות כל ל

 ., ולתפקד כמורה ולהעריך עמיתים, להשוות ולדון בהןאותן

)היכרות ותיאום  לוח שיתופי: כגוןהשתמשנו בכלים  - הדגמת כלים לשימוש כמורים בכיתה .19

תגובה נדרשת "מסוג  פורום, רכת עמיתיםכלים להעפיים, ושית/פרטיים בלוגים, מווקים ,ציפיות(

שיעורים , ספרים דיגיטלייםובמאגרי מידע מיוחדים,  גוגלב חיפושים מתקדמים ,"לצפייה בדיון

(, אינפוגרפיקה) SmartArt)שילוב ותזמון מוזיקה,  רכיבים שימושיים למצגות ,פרטיים מקוונים

מאפשר להמשיך : מבחן מעצב, בדרגת הפרטיות הרצויה יוטיובהפיכת מצגת לסרטון והעלאה ל

יחידת ל. לומדה ללימוד ולחזרה בנושאי הקורסולהיבחן עד הגעה לציון הרצוי ובכך מתפקד כ

 .צירפתי הדרכות לכלים נוספים, שהייתי מלמד אילו היה לנו עוד סמ' הסיכום בקורס

ות להתנהלות שלילית בחינוך : שילוב סרטוני הרצאות להעלאת המודעהעלאת רף הביקורתיות .20

 התלמיד במרכז.  שבהולהעלאת הביקורתיות, והדגמת אפשרויות להוראה מותאמת אישית 

: בניגוד לכיתה, שבה התלמידים "תקועים" עם אותו מורה/מרצה לכל המורה/ מרצה לא במרכז .21

הקרס, בסביבה המקוונת, אם המורה/מרצה מוכנים לוותר על האגו שלהם, ביכולתם להשתמש 

לא  למהלמד מאמר או רעיון מסוים, ימרצה הטובים והמרתקים ביותר בעולם. במקום שהבמרצים 

עיון בכבודו ובעצמו? ברוב המווקים והקורסים להביא )באמצעות סרטון( את בעל המאמר/ר

 וחבל! –המקוונים המרצים מציגים הכול בעצמם, במקום להביא אחרים, טובים מהם 

 קורסים נוטים להתנפח. אפשר לצמצם, למשל להמיר מטלות חובה לבחירה. :הקורס צמצום .22

 מטרות עיקריות: 4כמרצה, היו לי בקורס : לסיכום

גם באופן  היכולת ללמוד לבד לפי הנחיות, – 21-בה ביותר במאה הלטפח את המיומנות החשו .1

 ., להתקדם ולהצליח בהםלומדים לכל החיים -( LLL - Life Long Learnerכדי שנוכל להיות ) מקוון,

 דבר(.מומד עורה מ) מע"מחרת( ולהפחית אטודנטיאלית סוויה ח) חס"אלהעלות  .2

 .יתרונות של הוראה מקוונת ומותאמת אישית ולהמחיש, להדגים דרכי הוראה מגוונות .3

 והצעותיכם.שאלותיכם לשפר את ההסברים ואת הקורס בעקבות ללמוד מכם:  .4

 !!בקורס השקעתכםתודה על  -מטרות שגם בשאר המקווה , ואני 4במטרה  ואכן הצלחתי


