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 עדכון נהלים –מסמך עבודה מלווה לקורסים המקוונים 

 

 פעילויות קיום מונע זה אין. אינטרנטית למידה באמצעות בעיקרו שמתבצע קורס הוא מקוון קורס

קורס זה מתאפיין  .וירטואלית-הלא במציאות מטלות קיום או סיורים, בספרייה ביקור, שונות פרונטליות

באינטראקציה ישירה בין הלומד ובין חומר הלימודים לעומת אינטראקציה עקיפה בין המרצה ובין הלומד. 

 , מצריך מדי פעם בדיקה מחדש של כל הגורמים השותפיםMoodle -פער מובנה זה המתווך בפלטפורמת ה

ללמידה זו, וריענון בהתאם להתפתחויות החדשות בלמידה הדיגיטאלית, ובהתאם להצעות בתקנון החדש 

 "למידה דיגיטלית: הגדרה ואסדרה" נספח א. –של המל"ג וות"ת 

אשר על כן המכללה בחרה להקדיש שנה זו לבדיקה של הקורסים המקוונים, והקימה יחידה שתפעל לקדם 

 בקורסים אלה. ולשפר את ההוראה והלמידה

מסמך עבודה זה מתווה את הדרך שעל פיה בחרנו לעמוד ביעדים אלו, ומתייחס בשלב זה לנהלים הראויים 

 לקורסים המקוונים בתחומים שונים:

 

 :נהלים המסדירים את מערכת היחסים שבין הסטודנט למרצה בקורס מקוון .א

המרצה יאפשר לסטודנט לשלוח מייל או מסר אישי )במודל( על מנת לשאול בעניינים הקשורים  .1

 שאלות של תוכן, נהלים ועניינים אישיים. –לקורס המקוון 

 שעות. 48המרצה יהיה זמין למיילים ששולחים הסטודנטים, ויענה תוך  .2

  .י עם הסטודנטשבמודל על מנת להתכתב באופן איש מסרבאו במייל להשתמש  על המרצה .3

 קורס שבמודל.השל  לוח המודעותשליחת הודעות לכל הסטודנטים שבקורס תיעשה ב .4

זה  פורום שישמש כמרחב למידה )בלבד( בכל מטלה ומטלה בנפרד. תפקידו של פורוםניתן לפתוח  .5

בסוף המרצה  לאפשר למידה משותפת במטלה או משימה מוגדרת, ועליו להיסגר על ידי

 המטלה/משימה. 

זה. נוהל זה נועד למנוע הצפות של  פורוםל קשורים ללמידה ינםאין לאפשר שליחה של מיילים שא

 מיילים לסטודנטיות.

מאחר שהמטלות הן נדבך חשוב בתהליך הלמידה יש להחזירן בדוקות ומוערות צמוד למועד  .6

 משוב חיובי בקורסים מסוג זה.הוסיף תמיד הגשתן לייעול הלמידה. כמו כן מומלץ להשתדל ל

 

 :נהלים המסדירים את אופן ההוראה בקורס מקוון .ב

 :תוכן

יחידות  10על המרצה בקורס סימסטריאלי ללמד את התכנים הקשורים בקורס במסגרת של עד  .1

 (. 3הוראה ולימוד )למספר המטלות, עיינו להלן בסעיף ב.
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 יש לתכנן את יחידות ההוראה והלימוד כמרחב הוראה וללמד את התכנים במגוון של כלים .2

ומחוצה לו ובשיטות הוראה שונות וחדשות כמו למשל למידה שיתופית או  Moodleהמצויים ב

 למידה בקבוצות.

ם המצורפים או הבהרות היכן ל הסבר של חומרי הלמידה והמאמריוכלי"מרחב הוראה" זה  .3

 כמו הדגמה של הדרוש הדגמה וכן תרגול על ידי המרצה. שצריך,

 לכל היותר + מטלת סיכום או מבחן. מטלות 5בקורס סימסטריאלי יהיו  .4

 מטלות לכל היותר + מטלת סיכום או מבחן. 10בקורס שנתי יהיו 

מטלה היא חלק מיחידת הוראה ולימוד ומשמשת לצורך מדידה והערכה של הלומד את אותה  .5

 יחידה או תרגול ויישום שלה, ויכולה להיעשות במגוון של דרכים ומתודות.

פני הסמסטר באופן שווה ולתת אפשרות מענה של כשבועיים לכל מטלה. המטלות על  5יש לפזר את  .6

 יש לשים לב להגדיר את המטלות בתוך ציר הזמן של המטלות.

יש לקיים מבחן במכללה כמטלת סיום קורס מקוון. אם ניתנת מטלה אחרת, היא תיעשה על דרך  .7

 היישום או מטלה משותפת על מנת לצמצם אפשרויות העתקה.

וודא שהקישורים לאמצעי למידה ותכנים שבמרשתת או ביישומים שונים פועלים על המרצה ל .8

 ונפתחים כראוי.

על המרצה לוודא שחומרי הוראה ולמידה סרוקים או מצולמים )מאמרים, תמונות וכדו'(, ראויים  .9

 לקריאה וללמידה עצמית.

 :צורה

 סביבת הלימוד צריכה להיות נקייה, מאורגנת וידידותית למשתמש. .1

 כי הקורסים המקוונים תהיה תבנית אחידה, עפ"י הסעיפים להלן:למס .2

אודות הקורס" מלבד יחידות ההוראה והלימוד שימוספרו  -בכל קורס תהיה "יחידה  .א

  1.1במספרים עוקבים החל מהמספר 

אודות הקורס" תכלול: היכרות עם המרצה )המרצים מתבקשים לצרף תמונה(,  –"יחידת  .ב

של הנחיות לאופן ההתנהלות בקורס, קישורים לסילבוס הקורס תקציר של הקורס, תקציר 

 ולביבליוגרפיה ומרכיבי הציון. את כל אלה ניתן להציג במלל או בסרטון.

 על המרצה ליצור התניה לתחילת עבודה בקורס באישור קריאת המבוא. .ג

לכל יחידת הוראה ולימוד יש לרשום תקציר קצר המסביר את נושא היחידה ותכניה ואת  .ד

 מטלות אם ישנן. ה

 יש לכתוב בקובץ המטלה את ההנחיות למטלה עצמה. .ה

 המכללה מאפשרת שימוש בשתי תצורות של הצגת יחידות ההוראה והלימוד: .ו

 טבלת תמונות. -

 סרגל כפתורי גישה מהירה.    המרצה יבחר באחת מהצורות. -

 

 

                                                      
 על כל מרצה לשנות במקרה הצורך מיחידת מבוא ליחידת אודות הקורס. 1


