דרישות מינימום לקורסים אקדמיים שיועלו לפלטפורמת "קמפוס "IL

.1

מאפייני הקורס
א.

קורס מקוון באופן מלא שניתן ללמוד דרך הפלטפורמה ( .)Fully Onlineהענקת נ"ז בהתאם למדיניות המל"ג
("למידה דיגיטלית :הגדרה ואסדרה" ,החלטת מועצה מישיבתה ביום  )13.11.2018ובהתאם למדיניות
המוסד.

ב.

למידה פעילה מקוונת :הקורס כולל מרכיבי למידה פעילה ,כגון :שאלות הבנה אינטראקטיביות ,בחנים
אוטומטיים ,תרגולים ,וכו'.

ג.

סטנדרט הפקה :לא נדרשת רמת הפקה גבוהה ויקרה ,ורכיבי הווידאו יכולים להיות מופקים באמצעים
בסיסיים .עם זאת ,כן חשוב להקפיד על איכות תוצרים נאותה ולא חובבנית כך שלא תפגע בחוויית הלמידה,
למשל רמת אודיו מוקפדת שנשמעת היטב ,איכות צילום תקינה ,תוכן הרצאות בהיר וקולח ,הנגשת חומרי
למידה ויזואליים באופן שיסייע לתהליך הלמידה וכיו״ב.

ד.

רכיבים חיצוניים :שימוש ברכיבי למידה חיצוניים לפלטפורמה (לא נתמכים ב )OpenedX-יעשה רק במקרה
שלא קיים רכיב למידה מקביל הנתמך בה .בנוסף ,רכיבי הלמידה מוטמעים בתוך יחידות הקורס ולא
דורשים יציאה מהפלטפורמה.

ה.

טקסט ונגישות :כלל הטקסט בקורס ערוך ומוגה לשונית .הקורס עומד בסטנדרט נגישות  level AAעל פי
תקן  ,Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Web ContentבAA-

1level

ועל פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם

מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה
גבוהה שהם נותנים) ,התשע"ז –  . 2016בפרט כולל תקן זה :כתוביות מתוזמנות לכל תכני הקורס ,ניגודיות
צבעים גבוהה Alt-Text,לכל התמונות ,האיורים ושאר הרכיבים הגרפיים.
ו.

זכויות יוצרים :שימוש רק בתוכן נגיש וחינמי ללומדים ( open source, public domain, cleared or paid by
 )organizationותיעוד של כל סוגיות ה( IP-זכויות יוצרים) הקשורות בקורס ופתרונן.

ז.

עמידה במדיניות סמלים מסחריים של קמפוס :ILבתכני הקורס לא יופיעו כלל סמלים מסחריים ללא אישור
בכתב של צוות קמפוס.IL

.2

מדיניות הערכה ותמיכה בלומדים
א.

הקורסים יכללו תכנית הערכה ומדיניות מתן ציונים המבהירה ללומד את סוגי ואופן ההערכות ,משקל הציון
של הבחנים והתרגולים המקוונים כולל משקל הציון הסופי בקורס ,ומשקל הציון של התרגולים פנים-אל-
פנים במידה ורלוונטי.

ב.

הקורסים יכללו משוב ללומד בנודע להתקדמות תהליך הלמידה באמצעים מקוונים ,לרבות פעילויות
לבדיקת הבנת הידע הנלמד שבדיקתן מבוצעת באופן אוטומטי ,ומבחן מסכם אוטומטי המסכם את רמת
הידע הכוללת שנרכשה בקורס באמצעות סיכום ההערכות/הבחינות והתרגולים המקוונים המפורטים
בסעיף הקודם (סעיף א') .יובהר ,כי בשום מקרה לא יהווה מבחן אוטומטי זה תחליף למבחן סיום הקורס
הנדרש במוסד האקדמי לצורך מתן נקודות זכות אקדמיות (בהתאם להחלטת מל"ג שלעי"ל).

ג.

לפני יחידת הלימוד הראשונה מופיע סרטון הסבר ויחידת הדרכה מפורטת על הלמידה והשימוש
בפלטפורמה הלאומית או הפנייה ליחידת ההדרכה החיצונית לשימוש בפלטפורמה.

How to Meet WCAG 2.0 : http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref /
WCAG 2.0 https://www.w3.org/TR/WCAG20/#conformanceקישור למסמך
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ד.

משוב לומדים :הפרק הראשון בקורס כולל סקר מקדים והפרק האחרון כולל סקר מסכם ,על פי המבנה
והנחיית הצוות המקצועי של קמפוס.IL

.3

עמוד הבית
א.

רכיבי עמוד הבית הוזנו בהתאם לדרישות ה ,about page requirements-לרבות תמונות קורס ,טריילר ,תיאור,
פירוט המטרות וכיוצא באלה.

ב.

סילבוס :הקורס כולל קובץ  pdfנפרד ב ,Course Handouts section-ובו מפורט מבנה הקורס והדרישות
מהתלמידים.

ג.

בקורס משובצת לשונית תמיכה נפרדת ,הכוללת את כתובת התמיכה של קמפוס support@campus.gov.il
למענה על שאלות טכניות ,וכן אמצעי תקשורת לפנייה לסגל הקורס בנוגע לשאלות לגבי תכנים ואופן
ניהול הקורס.

.4

עלייה לאוויר והרצה
א.

בוצעה הרצת ניסיון ( )beta testingעל קבוצת מיקוד של  5נסיינים לפחות ,ובעקבותיה בוצעו התאמות
ותיקונים בהתאם למסקנות ההרצה.

ב.

עבור סטודנטים רשומים :אופן השימוש בקורסים ( blended, flipped classroom, fully onlineוכו') ,יהיה
נתון להחלטת המוסד האקדמי.

ג.

עבור לומדים שאינם סטודנטים רשומים :חומרי הקורס ,כמו גם התרגילים והבחנים האוטומטיים אשר
אינם דורשים השקעה נוספת מצד צוות ההוראה ,יהיו פתוחים למשתמשים (בישראל ובעולם) ללא עלות.
הגישה לאלמנטים נוספים של הקורס אשר דורשים השקעה נוספת מצד צוות ההוראה (לדוגמא :מענה
שוטף בפורומים ולפניות סטודנטים במייל ,שעות קבלה ,בדיקת מטלות שאינה אוטומטית ,שילוב של שיעורי
תרגול סינכרוניים ו/או פנים-אל -פנים ,וכו') ,תנוהל לפי שיקול דעתו של המוסד כמו גם האפשרות לגביית
תשלום עבורם.

ד.

באחריות המוס ד לדאוג לכך שהקורס פועל ללא תקלות ,שאינן תקלות טכניות הקשורות לפלטפורמה,
ולאפשר מתן מענה לשאלות בעניינים אדמיניסטרטיביים.
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