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"Education and learning will be the name of the game"

I. Asimov

21-ההמאהאתרואהאני"

זכאייהיהאדםכלשבוכעידן

כיווןבכל,תחוםבכללחינוך

".בוחפץיהיהשהואגילובכל



Virtual TAU website

?האם ההשכלה הגבוהה משתנה

https://education.tau.ac.il/virtualtau/odot/


(ועודטאבלטים, סמארטפונים)מכשירים ניידים 

ת ַהְדָבִרים, "אינטרנט של הדברים" תֶׁ ִמְרשֶׁ

מציאות רבודה ומציאות מדומה

ענןמחשוב 

רובוטיקה

מדפסות תלת 

(Affective Computing)מחשוב רגשות 

...ועוד

ויכולות ניתוח מתקדמותדטה–ביג

טכנולוגיות מפציעות בחינוך



רקטור

כלל הפקולטות

סטודנטיםסגלי ההוראהסגל מנהלי

אגף המחשוב

א"ממת

ספריות

יחידות חוץ

Virtual TAU
ס לחינוך"בי



(Ubiquitous learning)בכל מקום ובכל זמן , למידה ללא גבולות

לא מבוססת זמן ומקום, למידה רציפה

למידת הקשר  

נגישים, משאבי למידה פתוחים

מרחבי למידה גמישים

למידה מותאמת אישית

רציפיםמשוב ובקרה , הערכה

מגמות בתחום החינוך



מטרות

ההוראהפיתוח והטמעת ההוראה המקוונת בקרב סגל 

הרחבת סביבת הלמידה אל מחוץ לגבולות הכיתה

פיתוח מודלים פדגוגיים להוראה אקדמית מקוונת

קידום תחום ההוראה המקוונת באקדמיה כדיסציפלינה מחקרית

תרומה לחברה על ידי פתיחת קורסים מקוונים לציבור הרחב

קידום תחום ההוראה המקוונת באקדמיה כדיסציפלינה מחקרית



אביב-באוניברסיטת תלדיגיטליתפדגוגיה 

קורסים

מרצים

סטודנטים

Moodle-כניסות שנתיות ל

רכיבי למידה באתרי הקורסים

בוידאוקורסים מצולמים 

קורסים מקוונים

MOOCקורסי 

~6,000

~4,000

~30,000

~10,000,000

~400,000

~600

~50

14

אתרים מלווי קורסים

קורסים אקדמיים  
מקוונים

MOOC



Virtual TAU-פעילויות היחידה 

תהליכים  פיתוח ותכנון פדגוגי של 

טכנולוגיותמשולבי
ייעוץ פדגוגי

קורסים מקוונים
של סביבות פיתוח ויישום , אפיון

ללמידה מקוונת

כלים טכנולוגיים
אפיון והטמעת כלים טכנולוגיים  , פיתוח

לסביבות מקוונות

פיתוח והטמעת לומדות מקוונות הדרכות מקוונות

ההוראה והעמיתים, הערכת הלמידההערכה

מחקר
הערכה  , ניטור וניתוח פעילויות לומדים

מקוונת ולמידה מותאמת



סיוע פדגוגי , תמיכה טכנית

וייעוץ למרצים  

לסטודנטיםתמיכה טכנית 

פיתוח מדריכים מקוונים

סדנאות פנים אל פנים 

אישיותהדרכות 

תמיכה והכוונה בקורסים  

מקוונים

אמצעי התקשרות

בשנה20,000-כ: ל"דוא

בשנהמאות: טלפונים

הנחיותפריטי עשרות

בשנה30-כ: סדנאות פנים אל פנים

בשנהעשרות: הדרכות אישיות

קורסים  50-כ: קורסים מקוונים

מקוונים

קורסים בשנה15-כ: פיתוח

ייעוץ פדגוגי

ייעוץ פדגוגי



קורסים מקוונים

פיתוח והפקת קורסים מקוונים במודלים שונים  

להתאמה מיטבית לצרכי המרצה והקורס

Fully Online Hybrid

Synchronous
Flipped 
classroom

אומנויות
14%

חברה
6%

חיים
12%

מדוייקים
4%

ניהול
6%

רוח
25%

רפואה
31%

משפטים
2%

N=51קורסים מקוונים 

1306

2267 2334

2741

2156

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ה"תשע ו"תשע ז"תשע ח"תשע ט"תשע

N=~12,800סטודנטים מספר 
4000~

קורסים מקוונים



קורסים מקוונים

מקווניםפיתוח קורסים 

מרצה

מעצב תוכןעורך/צלם

בחירת המודל הפדגוגי

צילום ועריכת הרצאות באולפן 

בחירה והתאמת פעילויות פדגוגיות

פיתוח תכנים ייעודיים ללמידה מקוונת

שילוב חומרי למידה

ליווי וסיוע לסגל ההוראה בפיתוח הקורס ובהעברתו



קורסים מקוונים

קורסים מקוונים במלואם לסטודנטים בקמפוס
הגישה הפדגוגית

למידה גמישה

בכל מקום

בכל זמן

למידה מאורגנת  

מובנית ביחידות  

תחומה בזמן

אפשרות שילוב  

מפגשים לדיון נוסף

:חובות הקורס
מטלות

מבחן מסכם



כלים טכנולוגיים

T

פרטים280,000-כ

קורסים5,000-בכ

רכיבי תוכן

קבצים

תיקיות

לומדות

HTMLעמודי 
קישורים

ועוד

פרטים37,000-כ

קורסים1,000-בכ

כלי ניהול

נוכחות

ז"ולומפגשים 

רישום מועדים

בחירת נושאים

ועוד

פרטים34,000-כ

קורסים3,000-בכ

כלי הערכה

בחנים

מבחנים

מטלות

הערכת עמיתים

שאלונים

ועוד

פרטים1,500-כ

קורסים100-בכ

כלים

הפעלות בכיתה

וידאו אינטראקטיבי

מפגשים סינכרוניים

אינטראקטיביים
פרטים19,000-כ

קורסים6,000-בכ

כלים שיתופיים

פורומים

קבוצות

אגרון מונחים

ויקי

מפת חשיבה

ועוד

כלים טכנולוגיים



הדרכות מקוונות

הדרכות מקוונות
לומדות לקהילת האוניברסיטה



הערכה

הערכה

Tomax

DigiExam

MOODLEמערכת מבחנים של 

הערכת עמיתים

וסרוקיםמבחנים ממוחשבים 

מסכמת להערכה מעצבתמהערכה



הערכה

הערכה

באתרי הקורסיםהסטודנטים פעילויות : דוחות מרצים

וההוראה בקורסים  הלמידה הערכת : דוחות מרצים

(Virtual TAUבאופן יזום על ידי צוות מופק )המקוונים 

הקורסיםהלמידה באתרי פעילות : מערכתדוחות 

(דרישהפ "עמסופקים )

באתרי הלומדותדוחות סטטוס לממונים על הדרכות 

Moodle-כלי הערכה ב

מסכמת להערכה מעצבתמהערכה



מחקר

סגנונות למידה

טיפוסי לומדים

פדגוגיות חדשות

גמישות בלמידה

הטמעת הטכנולוגיה

הערכה

Educational Data Mining

סקרי משוב ועמדות סטודנטים

מרציםראיונות עומק ושיחות עם 

אפיון דוחות התנהגות לימודית  

מחקר



TAU – Open Education Resource

Mobile learning / Ubiquitous learning

Interactive learning

Online courses / programs

Adaptive learning

E-Assessment: digitalization of assessment tools

מחשבות לעתיד



..."הטובה ביותר לחזות את העתיד הוא ליצור אותוהדרך "
אברהם לינקולן

טל סופר
talsofer@tauex.tau.ac.il

תודה 

mailto:talsofer@tauex.tau.ac.il

