
11:00 - 11:15

12:30 - 13:30

11:15-12:15

13:30-14:30

 | 

08:00-09:00  

09:00-09:30

התכנסות 

09:30-09:50  

09:50-10:15

10:15-10:30

10:30-11:45

11:45-13:00

13:00-14:00

edX – מימוש חזון הלמידה הדיגיטלית בישראל 

הפסקה

ארוחת צהריים

ברכות ודברי פתיחה
גב' גילה גמליאל, השרה לשיוויון חברתי  

ברכת שר החינוך ויו"ר המל"ג מר נפתלי בנט
פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת

ד"ר יאיר שינדל, מנכ"ל מטה ישראל דיגיטלית
ד"ר רבקה ודמני, סיו"ר מל"ג 

הוראה ולמידה דיגיטלית: אתגרים והזדמנויות
ד"ר רבקה ודמני, סיו"ר מל"ג, מכללת סמינר הקיבוצים יו"ר הפאנל: 

פרופ' רענן ריין, סגן נשיא, אוניברסיטת תל אביב משתתפים:   
ד"ר גילה קורץ, ראש התמחות תקשוב ולמידה, המרכז ללימודים אקדמיים   

פרופ' רפי נחמיאס, ראש ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב       
מר עידן אלמוג, ראש היחידה לחדשנות בהוראה, המרכז הבינתחומי בהרצליה         

מר גלעד ארדיטי, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית    

TED למידה דיגיטלית – הצלחות מהארץ ומהעולם הרצאות בסגנון
- Zachary Kramer, Regional Manager, edX:

edX Best Practices

- פרופ' יואב שוהם, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב:

 A Global Educational Leadership Opportunity For Israel in the 21st Century

- ד"ר מירי ברק, המחלקה לחינוך, מדע וטכנולוגיה, הטכניון:

האם קורסים מקוונים, פתוחים ומרובי משתתפים (MOOC) מהווים חדשנות משבשת בחינוך הגבוה?

- מר יובל שרייבמן, מנכ"ל TAU ONLINE, אוניברסיטת תל אביב:

התפתחויות מרכזיות בעולם ה- MOOC-ים

- מר אמיר וינר , מנהל היחידה לחומרי לימוד אינטראקטיביים בשה"ם האוניברסיטה הפתוחה:

המרצה והעדשה – אתגרים ודילמות בפיתוח קורסים מצולמים

LINKS פרופ' שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה, חבר במרכז מצוינות

Teaching: Preaching or Reaching המחשב והרשת במקום הלוח והגיר

 יום שני | יא' באדר ב' תשע"ו | 21/3/2016
מלון דן פנורמה תל אביב

"למידה בעידן הדיגיטלי"
השקת המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית



11:00 - 11:15

12:30 - 13:30

11:15-12:15

13:30-14:30

 | 

בין השעות 14:00-18:00 תתקיים סדנא אשר תועבר על ידי נציגי edX הבינלאומית 
edX  על פלטפורמת MOOC אשר תתמקד בפיתוח וניהול קורסי

(ההשתתפות בסדנאות מותנית בהרשמה מראש; הסדנאות יועברו באנגלית)

14:00-15:00

15:00-15:45

15:45-16:00

16:00-16:45

16:45-17:30

Learner Engagement and Communication
Describe learner communication strategies

Identify the communication tools available in edX including:

Discussion forums

Course updates

Emailing learners

Course Marketing
Describe enrollment and course characteristics

Marketing on the edX platform

Promote your course

Running Your Course: Learner Data and Management
Explain the functionality in the Instructor Dashboard

Outline Insights features

Describe benefits of using the Partner Portal

Media Best Practices
Describe the various roles of a media production team

Outline how to plan your course creation process

Explain video best practices

Describe various video capture options

Break 

17:30-18:00 Q&A and Close
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-המשך-



11:00 - 11:15

12:30 - 13:30

11:15-12:15

13:30-14:30

 | 

08:00-09:00  

09:00-09:15

09:15-09:35

התכנסות 

09:35-10:15

10:15-10:30

פרופ' מלכה רפפורט חובב, האוניברסיטה העברית, חברת ות"ת

הפסקה

פרוייקטים יחודיים:
ד"ר רון בלונדר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן  (פרויקט EduNano , ארסמוס +)

פרופ' רוני אלנבלום, המחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית (קורס דגל במסגרת 
פרויקט ”לימודי העשרה“) 

פרופ' אהרון פלמון- יו"ר מיטל

ד"ר יורם קלמן, אקדמיה מקוונת
חדשנות בטכנולוגיות למידה- מיתוסים הייפ ומציאות

בין השעות 10:30-18:30 תמשיך הסדנא לבנייה וניהול של Mooc שתועבר ע"י נציגי edX הבינלאומית 
(ההשתתפות בסדנאות מותנית בהרשמה מראש; הסדנאות יועברו באנגלית)

 יום שלישי | יב' באדר ב' תשע"ו | 22/3/2016
מלון דן פנורמה תל אביב

10:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:30

Online Course Design and Development 
Describe the variety of course types on the edX platform

Identify universal design for learning, active, mastery and peer learning techniques

Evaluate instructional design strategies in online courses

Designing Your Course
Storyboarding: course outline, content and activities

Getting Started with Studio
Describe the edX platform and course structure

Create HTML components

Accessibility best practices

Manage course content 

Enroll students

Add course team members

"למידה בעידן הדיגיטלי"
השקת המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית



11:00 - 11:15

12:30 - 13:30

11:15-12:15

13:30-14:30

 | 
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13:30-14:30

14:30-15:15

15:15-16:00

Lunch 

16:00-16:15

16:15-17:15

17:15-18:15

18:15-18:30

Break

Q&A and Training Close

Each course team gives a 3-minute presentation of the course lesson they designed

Assessments and Grading Policy
Create basic problem components

Set up your course grading policy

Explain how to make digital certificates

Learner Communication Tools
Create discussion forums in your course

Assign discussion forum moderation roles

Develop a forum moderation strategy

Create course updates

Send learner email

Advanced Assessments
Create a problem component with hints and feedback and/or partial credit

Outline the features in the Open Response Assessment 

Describe Randomized Content Libraries functionality 

Create a Randomized Content Block

*המשתתפים בסדנאות המעשיות מתבקשים להצטייד במחשב נייד.


