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(ג"תשפ-א"תשפ)התכנית לקידום הלמידה הדיגיטלית 

:עידוד הקמה וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית

תשתיות טכנולוגיות1.

פדגוגי-טכנולוגי וטכנותשתיות הון אנושי2.

ומחקר(  Analyticsכולל)איסוף נתונים , בקרה, מערכי מעקב3.

למידה דיגיטלית ככלי טרנספורמטיבי לפיתוח חדשנות בהוראה ולמידה•

כל מוסד יגיש אסטרטגיה לפיתוח התחום לפי אופיו ומטרותיו: מתן גמישות להטמעה•

תקצוב מותנה בעמידה ביעדים•

מקורסי ההוראה יעשו שימוש בכלים של למידה דיגיטלית130%.

קורסים העושים שימוש בלמידה דיגיטלית2כל סטודנט לתואר ראשון ילמד 2.

י "המאפשר שימוש בתוכן ע, הנגשה של חלק מקורסי ההוראה הדיגיטליים בפורמט מקוון מלא3.

מוסדות אחרים

ILאחד מהם על פלטפורמת קמפוס הנגשת, פיתוח אשכולות הכוללים מקבצי קורסים4.

פיתוח

עקרונות  

מכוונים

יעדים

בתום )

שלוש  

(שנים



סיכום ביניים מתהליך ההערכה| 

הצעות28•

מפגשי התנעה  16עד כה •



סיכום ביניים מתהליך ההערכה| 

תכנית התמיכה התניעה תהליכים מוסדיים וגיוס מוסדי לנושא1.

התכנית תאפשר בניית תשתיות לטובת פיתוח ההוראה הדיגיטלית2.

התכנית מביאה את המוסדות לרמה חדשה של יכולת הערכת הלמידה ואיסוף נתונים  3.

מאיץ מוסדי  / חממה / תו תקן : ישנן כמה הגשות עם הצעות מעניינות כגון4.

למידת עמיתים ומינוף שיתופי פעולה  , יישום מוצלח והשפעה רחבה       תכנית מעקב5.



מרכיבי התכנית  : סיכום ביניים מתהליך ההערכה| 

יעדים וחיבור , חזון: אסטרטגיה•
(כולל מבנה ארגוני)לאופי המוסד 

תשתיות •
תהליך הטמעה  •
פיתוח קורסים•

הערכה הלמידה•
הערכת תכנית התמיכה  •

ערך מוסף לטובת הנגשה  •
וגיוון חברתי

חיבור לעולם הגלובלי•
בינלאומיות בבית•
שיתופי פעולה עם  •

מוסדות ישראליים

אשכולות מקבצי קורסים  •
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הגדרת הלמידה הדיגיטלית  |



מתן ליווי ותמיכה לטובת מניעת פערים בלמידה  •

תכניות פיתוח לפי קהלים•

התייחסות למרחבי למידה בקמפוס ולבקרה•
הנגשה

פיתוח קורסים בינלאומיים דיגיטליים•

ניידות וירטואלית ושיתופי פעולה בהוראה•

הרחבת הלמידה בשפה האנגלית  •

כישורים בינלאומיים  / בינלאומיות בבית •

בינלאומיות 

:סיכום ביניים מתהליך ההערכה| 



סיכום ביניים מתהליך ההערכה| 

:הערכת הלמידה

(BI)הרחבת הכלים הקיימים על ידי שילוב כלי ניתוח חכמים •

יש צורך בדיוק ההערכה בהתאימה ליעדים והגדרת הלמידה  •

הדיגיטלית  

נעשה יחד עם תכנית ההערכה של : הערכת אפקטיביות של התכנית

ג   "מל



מעקב לטובת עמידה  : תכנית המוסד
(יעדים מוגדרים מראש)בהתחייבויות 

1
2

מעקב| 

:  אימפקט רחב
מעקב על השפעת 
התכנית להשגת  

המטרות האסטרטגיות 
של המוסד  



אתגרים מרכזיים ושאלות להמשך  

?(TLA)למידה והערכה , איך עוברים לתפיסה של הוראה•

חדשנות בתהליכים מוסדיים והטמעה של תהליך שינוי ארגוני: אתגר•

שילוב סטודנטים בתהליך  •

מעטים התייחסו למחרב בקמפוס ושירותים אוניברסיטאיים לסטודנטיםרק •

של קורסים מקוונים ממוסדות אחרים" יבוא"אין •

יחד עם הלמידה הדיגיטלית יעלו נתונים מעניינים חדשים לטובת מחקר  •


