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לסיכום, האם הוצג כאן מנשר לביטול העידן הדיגיטלי? מובן שלא. 
אין ספק שבמדדים של עלות הפקה, הפצה ושימור של מסרים 
יתרונות  הדיגיטליות  לטכנולוגיות  יש  ולאוזן,  לעין  המיועדים 
עצומים על פני הנייר. טענתי היא שאין זו התמונה המלאה, וכי 
כבודו של הנייר, בשל תכונותיו הייחודיות, במקומו מונח. נדרשת 
אפוא חשיבה רפלקטיבית ומודעת באשר להקשרים שבהם נכון 
ההשכלה  במוסדות  הוראה  לצורכי  בנייר  ולהשתמש  להוסיף 
הגבוהה. אך כדי שזה יהיה אפשרי, ראוי שהנייר המשמש לצורכי 

קריאה וכתיבה לא ייעלם מכיתות הלימוד. 
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או  מודפסים  סילבוסים  של  דוגמאות  כשסקרתי 
מקוונים, הופתעתי לגלות עד כמה העיצוב שלהם 
מציע  אני  ודמיון.  יצירתיות  וחסר  סטנדרטי  הוא 
למרצים באקדמיה להשקיע בעיצוב של הסילבוס 
כדי שיהיה מושך ומעורר מוטיבציה. המטרה אינה 
רק שהסילבוס יהיה נאה לעין; הארגון של הסילבוס 
בכותרות,  היטב  כשמשתמשים  יותר  בהיר  הוא 
או  תמונות  של  תוספת  ריק.  ובשטח  במסגרות 
יכולה להדגיש מושגים  דמויות שממוקמות היטב 
מרכזיים ולקדם את מטרות הלמידה. כמו כן, אם 
סיכוי  יש  אטרקטיבית,  בצורה  מעוצב  הסילבוס 
גדול יותר שהסטודנטים אכן יקראו אותו ואולי גם 

ישימו לב להיבטים החשובים בתוכן שלו.
איורים 3-1 מציגים, בהתאמה, דוגמאות לסגנונות 
סגנון  סילבוס:  של  ומעניין  יצירתי  בעיצוב  שונים 
וגרפיקה,  ומועשר בתמונות  מסורתי אבל מעוצב 
או סגנון אינפוגרפי (Infographic( הנבדל מהקודם 
יותר של המידע מועבר באופן  נכבד  בכך שחלק 
מהם  אחד  כל  של  המלא  לסילבוס  לינק  גרפי. 

נמצא בהתאמה בהערות השוליים 3-1. 

הראשונים(  העמודים  )שלושת  דוגמה   :1 איור 
 Applied בנושא  לקורס  שעוצב  חזותי  לסילבוס 

 .Chris Clark על ידי Multimedia

https://ltlatnd.wordpress.com/2015/08/19/building-a-visual-syllabus
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Communication is the meaningful exchange 
of information. 

Literacy has historically meant to the ability to 
communicate through reading and writing. 
However, a great deal of communication 
happens without words, using images, gestures, 
eye contact, posture -- even our choice of 
clothing or hairstyle.  

We often communicate in several ways at once!

Media Literacy

In order to be fully literate you must know the language 
of digital media. You must be able to access, understand, 
analyze, and produce sound, images, and video. 

In this course you will learn to use media language to 
describe and critique several kinds of messages, as well as 
develop projects using Audacity, Photoshop, and Premiere.

If students aren’t taught the
language of sound and images,

shouldn’t they be considered
as illiterate as if they

left college without being
able to read and write?

George Lucas

Learning Goals
 

By the end of this course, you will be able to demonstrate your media literacy:
• Language - use media language to explain your needs to an expert
• Critique - describe what’s done well in a sample and how it might be improved
• Skill - operate media recorders, edit, and share work
• Technique - follow design conventions, frame a shot…

Course Components

Engagement – complete assignments outside of class and  
participate actively during class time

Projects – produce media in the form of audio, images and video

Exams – show you can use media language and critique media

ePortfolio– create and present an online showcase that  
documents your media skills.

הסילבוס המלא1.
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Things You Must Have 

1. Textbooks – paper or ebook
• Multimedia Foundations  

(online access through library)
• How to Shoot Video That Doesn’t Suck

2. Earphones – bring them to every class!
3. Flash drive – for project work & backups
4. SD Card – for video camera

5. Software access – in the 
classroom, clusters, Riley. 

• Audacity and the  
LAME MP3 encoder

• Photoshop CC 2015
• Premiere Pro CC 2015

6. Tech access — outside of class 
• Recorders & cameras – 115 DeBartolo
• Computer and Internet

Optional – use Quizlet (free website or app) 
to drill yourself on media language. 

Facilities You Will Use

1. Classroom (331 DeBartolo) - 30 computers - not normally 
available beyond class time.

2. Center for Digital Scholarship (129 Hesburgh Library) - sound 
booth and “One Button Studio”

3. Multimedia Studio (211 Riley) - computers, software, storage, 
24x7 access

הראשונים(  העמודים  )שני  דוגמה   :2 איור 
בנושא  לקורס  שעוצב  חזותי  לסילבוס 
 Bill על ידי Fundamentals of Visual Literacy

 .Genereux

הסילבוס המלא2.
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 Tona שעוצב על ידי ,US History איור 3: הדגמה של מעבר מסילבוס בעיצוב ״משעמם״ לסילבוס חזותי של אותו הקורס בנושא
Hangen: עמוד ראשון בכל גרסה.

קישור לבלוג של מעצבת הסילבוס שבו היא מתארת ומסבירה את תהליך ה״שיפוץ״3.

קישורים עם דוגמאות נוספות של סילבוסים חזותיים מעוצבים ולמאמרים בנושא עיצוב סילבוסים:
 	.4Linda Barry שעוצב בסגנון קריקטורה על ידי The Unthinkable Mind קישור לסילבוס לקורס בנושא
 	.6,5Chris Clark קישורים לשני מאמרי הדרכה לעיצוב סילבוס בסגנון חזותי על ידי
 	.7Jason B. Jones קישור למאמר הדרכה נוסף על ידי
 	.8Julie Platt על ידי Pictochart קישור למאמר על עיצוב סילבוס בסגנון אינפוגרפי בשימוש באפליקציה

1. http://libguides.library.nd.edu/ld.php?content_id=16659779

2. https://ltlatnd.files.wordpress.com/2015/08/cmst137-2012.pdf 
Extreme Makeover, Syllabus Edition

3. http://www.tonahangen.com/2011/01/syllabus-makeover/

4. http://www.openculture.com/2014/11/lynda-barrys-wonderfully-
il lustrated-syllabus-homework-assignments-from-her-uw-
madison-class-the-unthinkable-mind.html

5. https://ltlatnd.wordpress.com/2014/08/26/turn-your-syllabus-into-
an-infographic/

6. https://ltlatnd.wordpress.com/2015/08/19/building-a-visual-syllabus/

7. http://chronicle.com/blogs/profhacker/creative-approaches-to-the-
syllabus/35621

8. http://chronicle.com/blogs/profhacker/designing-engaging-course-
documents-with-piktochart/60851

בחלק מהמקורות הללו יש הפניות לדוגמאות נוספות באינטרנט 
של סילבוסים חזותיים מעוצבים ואף אינפוגרפיים.
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