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 נספח 
 
I.  דוגמאות לאופי והיקף הקורסים הדיגיטליים, הדרכים להערכת הישגים והאמצעים בהם ניתן לעשות

 שימוש:
המחשה של התכנים הנלמדים, תוך שילוב של קטעי וידאו ואודיו קצרים, סימולציות גרפיות, קטעי  •

 גרפיקה, קטעי מולטימדיה, מצגות והיפר קישורים;-אנימציה, אינפו
שימוש בממדים חדשים ללימוד משותף ושיתוף מידע בצורות מגוונות, כגון קהילות למידה, קבוצות  •

( או Skype, Zoomדיון באמצעות מפגשים מקוונים סינכרוניים )מפגשי וידאו בעזרת מערכות כמו 
 אסינכרוניים )צ'ט, פורומים, וכדומה(;

 בוצתיים;בניית מערכת של משימות ותרגילים מובנים אישיים או ק •
(, self-assessment quizzesהערכה מגוונת, תוך שילוב מבחני ידע והערכה עצמית אוטומטיים ) •

 הגשת עבודות באופן פרטני ובקבוצות )כתיבה שיתופית של מסמכים(;
מניסיון שנצבר בשנים האחרונות, ההמלצה המקובלת היא הפקה של סרטונים קצרים וממוקדים  •

)שצורפו  edXדוגמת העקרונות לפיתוח קורסים דיגיטליים לפלטפורמת בנושא/מושג/עקרון אחד, כ
 מל"ג(.-לקולות הקוראים לפיתוח קורסים דיגיטליים שהוציאו ות"ת

למידה דיגיטלית יכולה להיות מוטמעת במגוון רחב של אופנים והיקפים, החל משימוש ככלי עזר  •
משולבת/היברידית, בה חלק  לקורס שניתן באופן פרונטלי )בפורמט קלאסי( עבור בלמידה

 מהשיעורים ניתנים מרחוק, ועד ללמידה בפורמט מקוון מלא.
( או Instructor-Ledמרצה )-קורס דיגיטלי בפורמט מקוון מלא יכול להתנהל במתכונת מסוג מונחה •

מרצה מתנהל בדומה לקורס סמסטריאלי, קרי תוך -(. קורס מונחהSelf-pacedאישי )-קצב
ילה של המרצה לאורך הקורס כולו, כאשר לקורס תאריכי פתיחה וסיום מעורבות מלאה ופע

לעומת זאת,  .מוגדרים מראש, והלומדים מחויבים לעמוד בתאריכי ההגשה השונים של המטלות
אישי מתנהל ללא לוח זמנים מוגדר, כאשר קצב ההתקדמות נקבע ע"י -קורס דיגיטלי מסוג קצב

 הלומד.
(, ויכול להיות MOOCבהכרח להיות קורס בפורמט פתוח ונגיש לכולם )קורס דיגיטלי אינו חייב  •

 מוגבל לקהל יעד מסוים של לומדים.
 

II. דוגמא לדרישות ל-Course Development  שלedX–  כפי שפורסם במסגרת הקולות הקוראים של
 מל"ג לפיתוח קורסים דיגיטליים -ות"ת

 מאפייני הקורס  .1
 מרכיבי למידה פעילהלמידה פעילה: הקורס כולל  א. 
סטנדרט הפקה: רכיבי המדיה בקורס עומדים בסטנדרט מקצועי אשר הופק תוך שימוש בציוד  ב. 

צילום, הקלטה, עריכה ו/או הנפשה מקצועיים, ועל ידי צוות הפקה מיומן. הפקת הקורס לא תוכל 
ונים ארוכים שמועבר בה שיעור פרונטלי, ויצירת סרט 1להתבצע בתצורה של הצבת מצלמה בכיתה

שאינם אפקטיביים בהשגת תשומת לב הלומד/ת, אלא תכלול בנייה, שכתוב וזיקוק של תוכן 
ההרצאות מחדש ובצורה ייעודית. עם זאת, ניתן להשתמש גם באמצעים אחרים כגון סרטוני סמן 

( לשם העברת התוכן הלימודי, ובתמהיל של סרטוני Khan Academy)קרי הקלטות מסך בסגנון 
ו של המרצה ורכיבי מדיה אחרים. ביחידות תוכן שאינן כוללות רכיבי מדיה, יש לדאוג וידא

שהתוכן, העיצוב, מרכיבי התקשורת החזותית והנראות של רכיבי הלמידה עומדים בסטנדרט 
 מקצועי גבוה, בשפה עדכנית, ויהיו בהירים ומזמינים. 

לפלטפורמה נעשה רק במקרה שלא קיים רכיב רכיבים חיצוניים: שימוש ברכיבי למידה חיצוניים  ג. 
למידה מקביל הנתמך בה. בנוסף, רכיבי הלמידה מוטמעים בתוך יחידות הקורס ולא דורשים 

 יציאה מהפלטפורמה.
 levelכלל הטקסט בקורס ערוך ומוגה לשונית. הקורס עומד בסטנדרט נגישות  טקסט ונגישות: ד.

                                                           
 לאיכולה לשמש סטודנטים להשלמת חומר לימוד, אך בקורס פרונטלי לצילום מלא ושלם של כל ההרצאות הצבת מצלמה בכיתה   1

  תיחשב כקורס דיגיטלי.
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AA   על פי תקןty Guidelines (WCAG) 2.0Web Content Accessibiliב ,-level AA2  ועל פי
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם 

. בפרט, כולל תקן 2016 –מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים(, התשע"ז 
לכל התמונות,   Alt-Textצבעים גבוהה,זה: כתוביות מתוזמנות לכל תכני הקורס, ניגודיות 

 האיורים ושאר הרכיבים הגרפיים. 
 open source, public domain ,clearedזכויות יוצרים: שימוש רק בתוכן נגיש וחינמי ללומדים ) ה.

or paid by organizationותיעוד של כל סוגיות ה )-IP  .זכויות יוצרים( הקשורות בקורס ופתרונן( 
: בתכני הקורס לא יופיעו כלל סמלים מסחריים ללא אישור מדיניות סמלים מסחרייםעמידה ב ו.

 בכתב. 
 מדיניות הערכה ותמיכה לסטודנטים רשומים וללומדים שאינם סטודנטים רשומים  .2

הערכה ומדיניות מתן ציונים  קורס שעבורו ניתנות נקודות זכות אקדמיות צריך לכלול: תוכנית א.
מקיפה, כולל סוגי ההערכות, משקל הציון של הבחנים והתרגולים המקוונים, ומשקל הציון של 

פנים, במקרה ורלוונטי. ההערכה ואופן קביעת הציון הסופי בקורסים שעבורם -אל-התרגולים פנים
 ניתנות נקודות זכות אקדמיות יוצגו בצורה בהירה לתלמידים. 

ס דיגיטלי פתוח )שניתן ללומדים שאינם סטודנטים רשומים( צריך לכלול משוב ללומד על קור ב.
התקדמות תהליך הלמידה באמצעים מקוונים, לרבות פעילויות לבדיקת הבנת הידע הנלמד 
שבדיקתן מבוצעת באופן אוטומטי, ומבחן מסכם אוטומטי המעריך את רמת הידע הכוללת 

מקרה לא יהווה מבחן אוטומטי זה תחליף למבחן סיום הקורס  שנרכשה בקורס. יובהר כי בשום
 הניתן במוסד לסטודנטים רשומים. 

לפני יחידת הלימוד הראשונה מופיע סרטון הסבר ויחידת הדרכה מפורטת על הלמידה והשימוש  ג.
 בפלטפורמה.

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

 עמוד הבית .3
, לרבות תמונות קורס, about page requirements-רכיבי עמוד הבית הוזנו בהתאם לדרישות ה א.

 טריילר, תיאור, פירוט המטרות וכיו״ב.
קורס , ובו מפורט מבנה הCourse Handouts section-נפרד ב pdf: הקורס כולל קובץ סילבוס ב.

 והדרישות מהתלמידים.
בקורס משובצת לשונית תמיכה נפרדת למענה על שאלות טכניות, וכן אמצעי תקשורת לפנייה לסגל  ג.

 הקורס בנוגע לשאלות תוכניות וניהוליות. 
 עלייה לאוויר והרצה .4

 נסיינים לפחות, ובעקבותיה בוצעו 5( על קבוצת מיקוד של beta testingבוצעה הרצת ניסיון ) א.
 התאמות ותיקונים בהתאם.

, וכו'(, עבור סטודנטים blended, flipped classroom, fully onlineאופן השימוש בקורסים ) ב.
 רשומים נתון להחלטת המוסד. 

עבור לומדים שאינם סטודנטים רשומים: חומרי הקורס, כמו גם התרגילים והבחנים האוטומטיים  ג.
צוות ההוראה, יהיו פתוחים למשתמשים בישראל ובעולם אשר אינם דורשים השקעה נוספת מצד 

בחינם. הגישה לאלמנטים נוספים של הקורס, אשר דורשים השקעה נוספת מצד צוות ההוראה 
תנוהל לפי שיקול דעתו של המוסד שהפיק ו/או הסב את הקורס. עם זאת, ידרשו התשומות 

 השוטפות הבאות ביחס לכל קורס: 
אורכו )כולל ניהול הפורומים, ניפוי תכתובות לא הולמות, העברת  תפעול שוטף של הקורס לכל .1

 נושאי דיון חשובים למרצה, פנייה לצוות קמפוס כשמתעוררות בעיות וכיו״ב(. 
מענה שוטף לשאלות מצד הסטודנטים הרשומים של המוסד המפיק או המשתמש ומצד  .2

 (.verified certificateלומדים משלמים )
 ים לכלל הלומדים לפני תחילת הקורס, במהלכו ובסיומו.שליחה שוטפת של מייל .3

ביצוע תהליכי שדרוג ותיקון לאחר ההרצה הראשונה או מספר הרצות ראשונות מלאות של הקורס   ד.
 זאת בהתאם לנתונים ולפידבקים שיתקבלו.

 
 

                                                           
2How to Meet WCAG 2.0 :http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/ 

 www.w3.org/TR/WCAG20/#conformancehttpsWCAG 2.0//:קישור למסמך 
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