
 מושגים בתכנון

 
 ר אלה שובל"ד



 תכניות
 תכנית לימודים

חשיבה של מומחים המיועדת לסייע לתכנון ההוראה  
 .  עומד חומר הלימודבמרכזה . של המורה

 תכנית הוראה

במרכזה  . חשיבה של המורה לפני יישום בכיתה

 .עומדים הילדים

 תכנית עבודה

 .ארגונםולאופן המשאבים חשיבה של מנהל לחלוקת 

 



 יחידות תכנון
 (Learning Unit)יחידת לימוד 

יחידת לימוד . יחידת התכנון הקטנה ביותר בתכנית לימודים
מתמקדת במטרת הוראה אחת ומפרטת את המטרות 

ודרכי ההערכה שבאמצעותן  , התכנים הדרכים, האופרטיביות
 .ניתן להשיג את המטרה

יחידת הלימוד מיועדת לשמש חומר עזר בשעה שהמורה מתכנן את  
 .ההוראה

 

 (Teaching Unit)יחידת הוראה  

יחידת הוראה . יחידת התכנון הקטנה ביותר בתכנון ההוראה
 .מתמקדת ביעד אחד המותאם ללומדים ספציפיים

הדרכים ודרכי ההערכה  , יחידת ההוראה צריכה לכלול את התכנים
 .שהמורה בחר כדי להשיג את היעד



 (המשך)יחידות תכנון 

 (Lesson Plan) תכנון שיעור

.  היחידה הקטנה ביותר בתכנון העבודה של המורה

מטרתה לסייע למורה לארגן ולנהל את השיעור  

 .  בדרך היעילה ביותר

בתחילת דרכו זקוק המורה לתכנון שיעור מפורט  

המורה יכול להשתחרר מתכנון  , לאט, ולאט

השיעור ולהסתפק בתכנון יחידות הוראה ובתכנון  

 .הוראה שנתי

 



מאפיינים וצרכים  
(needs/characteristics) 

פרק בתכנית הלימודים שמטרתו לשכלל את ההבנה  
 .של המורה ביחס לאפשרויות הלמידה של תלמידיו

הנתונים הנמסרים בפרק זה לקוחים מתוך  
 .הפסיכולוגיה והביאולוגיה ההתפתחותית

 :הפרק כולל 

 .  פירוט התכונות המשותפות לשכבת גיל: מאפיינים

נובעים מהפער בין המאפיינים של שכבת : צרכים
,  החברתיים, הגיל לבין האתגרים הגופניים

 .הרגשיים והקוגניטיביים הנדרשים מהם

 



 הבסיס הרעיוני  

 של כתיבת תכנון
 

 (rational)  רציונאל

הנחות היסוד העקרוניות העומדות בבסיס תכנית 
, לימודים והמצדיקות את הבחירה של התכנים

 .הדרכים ודרכי ההערכה המוצעים בתכנית הלימודים

 

 (Professional Credo)"  אני מאמין מקצועי"

/  התפיסות/העמדות/הדעות הקדומות/היסודהנחות 
שמהן מתחיל המורה את מעגל החשיבה והעשייה  

 .בהוראה
 



 מטרות ויעדים
 (aim)מטרת על  

 .  תכנית הלימודיםהכיוון הכללי אליו שואפת 
 (goals)מטרת הוראה 

אוסף מטרות הוראה של  . תכנית הלימודיםכיוון ממוקד יותר לשאיפות 
 .תכנית לימודים מגדיר את מטרת העל בניסוח ניתן להשגה ולהערכה

 ( objectives)מטרה אופרטיבית 

אוסף המטרות  . תכנית הלימודיםכיוון ממוקד ומצומצם לשאיפות 
האופרטיביות מגדיר מטרת הוראה ובאה לסייע למורה המתכנן הוראה  

 בתהליכי דרוג הלמידה
 

 (teachers goal) יעד
אוסף היעדים מגדיר את מה שהמורה  . תכנון ההוראהכיוון ממוקד של  

 .היעד ניתן להשגה ולהערכה. מתכוון ללמד במהלך השנה



  –תכנים ודרכים 
 מאפשרים השגת מטרות

 

 (subject matter/content) תכנים

מרכיבים את תכנית  ". מה נלמד"ה. חומר הלימוד

 .הלימודים המוגדרים ביחס למטרות

 

 (  strategies/ways/stiles)  דרכים

מרכיבים את תכנית  . נלמד" איך"ה. אופן הלימוד

 .הלימודים ומוגדרים ביחס למטרות



 מושגי הערכה
 (evaluation/estimation) הערכה

ניתן לומר . האופן שבו ניתן לבדוק את השגת היעדים בתכנון הוראה
 .שההערכה אמורה לוודא הצלחת למידה

הופעת הערכה בתכנית לימודים באה לסייע למורה בבחירת דרכי ההערכה  
 .והקריטריונים להערכה

 (indications) מחוונים

 .הקריטריונים ומשקל כל קריטריון במהלך הערכה 
 (criteria) קריטריונים

סך כל המחוונים מגדיר את היעד . הסעיפים אליהם מתייחסת ההערכה 
 .שהמורה הציב ללמידה

 משקל 

ככל שהקריטריון מגדיר את הלמידה  . הגדרת החשיבות של כל קריטריון 
בדרך כלל מעריכים את משקלו של כל קריטריון  . כך הוא גבוה יותר

 .באחוזים
 


