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  הצבת יעדים בתעשייה

 (  AIM)המטרה 
 (מליון דולר בשנה 10מוצר הנמכר במיליון פריטים לשנה ומכניס 

 

 ((GOALיעדים 
 אוסף כל היעדים היא המטרה

 

 (OBJECTIVES)תכליות 
 אוסף כל התכליות הוא יעד: קריטריונים לבדיקה

 

   ביצוע תהליכי בקרה



  הצבת יעדים בחינוך

 תכנית הלימודים
  מטרה כללית

 הנופש והבריאות, יפתח ויטפח פעילות גופנית בתחומי התנועה הספורט
 יעילה ומהנה, יפתח רצון ומוטיבציה לפעילות גופני שיטתי

 מטרות הוראה
 ישכלל את וויסות הכוח

  יצליחו לשחק כדור עף ברצף

    

 תכנית ההוראה   
 יעדים

 יתנסה בפעולות דחיפה ומשיכה והתאמתם לכוח הנחוץ
 יגיעו למצב שעוברים את הרשת במסירה תחתית

 
 הערכה

 מעקב אחרי השגת היעדים



 היחס בין תכנית לימודים לתכנית הוראה

 "  אני מאמין מקצועי" 
 ידע מקצועי

                                                                                                                  תכנית הלימודים

 ם הפיזייםהתנאי                                                                                                                           
 חומרי עזר                                                                                                          רכז מקצוע

 מנהל בית הספר                                                                                                                               תכנית הוראה                        תפיסות מקצועיות 

                                                                                                    מפקח                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ספרות מקצועית                                                                                                מורים עמיתים    

 אל בית הספררציונ                                                                                                                           
 :                                            הלומדים                                                                        

 מאפיינם וצרכים
 שונות

 חריגות                                                                                                                       
 



 מטרות -השוואה בין חינוך לתעשייה 

 :בתעשייה

 מטרות מצומצמות•

יש הסכמה לגבי  •

 המטרות

המטרות מוגדרות  •

ונבדקות באופן הסוגר  

 מעגל

 :במערכת החינוך

 מטרות רבות•

אין הסכמה לגבי  •

 המטרות

המטרות אינן  •

 מוגדרות באופן סגור



 תוצר -השוואה בין חינוך לתעשייה 

 :בתעשייה

 יש תוצר מוגדר וברור  

מייצגים   –מבחנים סטנדרטיים 

 את התוצר המצופה

 

נמדדים ביחס  : העובדים

 .לתרומתם לתוצר

 מרחיקים אותם –לא מתאימים     

 מרחיקים אותם –לא רוצים     

 :במערכת החינוך

 :אין תוצר להוראה•

הצלחה במבחנים •

לא רק המורה  : סטנדרטיים

 –ומערכת החינוך תורמים 

  -, החברה, הבית, התורשה

 .בית הספר לא דומיננטי

 .נשאר: הילד•

אינו משהו סביל אלא הוא בעל      

בעיות  )כושר התנגדות 

 (חוסר מוטיבציה, משמעת



 תנאים -השוואה בין חינוך לתעשייה 

 :בתעשייה

 מוסד רווחי•

התנאים מושפעים  •

מהרווחים והרווחים  

 .מהתנאים

העובד פועל בתנאים  •

 אופטימליים ביחס לרווחים

 :במערכת החינוך

 מוסד לא רווחי•

התנאים מושפעים  •

 מתקציבים ממשלתיים

המורה מצופה לעבוד גם •

בתנאים הרחוקים מלהיות  

 אופטימליים

 הבדלים בין בתי הספר•



 מסקנה א

 העבודה של המורה מתרחשת  

 בתנאים של אי וודאות

  

 ומתוך שאיפות  

 .שאין להן הגדרה סופית

 



  

 מסקנה ב

 התכנון של ההוראה הוא 

 בחירת סדר עדיפויות  

 בתוך סביבה נתונה

 בתהליך מורכב  

 שהעוגן שלו הוא 

 .של המורה" אני מאמין מקצועי"ה

 



 מסקנה ג

 רק המורה יכול  

 (לבחור סדר עדיפויות)לתכנן 

 את ההוראה בכיתה 

כיצד לתכנן באופן  : והשאלה היא

המשמעותי ביותר כדי שתתרחש  

 ?הלמידה


