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          כ"ז אדר א, תשע"ט

 2019מרץ,  4       

 בלמידהחדשנות בהוראה ו: 2 קול קורא
 

 רקע .1

ולוגיה יש חלק נכבד בשינויים רבים ולטכנו עובר שינויים משמעותיים בתחומים העולם סביבנ

בהכנת  ותסייעהמהוראה חדשניות למידה ו בתחום ההשכלה הגבוהה התפתחו שיטות גם אלו.

חשיבה  בפיתוח מיומנויותובודה המשתנים, הע ולעולםלעולם המחקר  ות/הסטודנטים

למידה דיגיטלית הפכה מהגדרה מצומצמת, . ועוד ית ואנליטית, יכולת עבודה בצוותביקורת

חבה של אפשרויות המיועדת לקורסים מקוונים בלבד, להגדרה רחבה המציגה קשת ר

דיגיטליים המרצים יכולים הכלים בעזרת הגמישות באופן הוראתם. המאפשרות למרצים/ות 

ך, הנחייה, אימון תיווכגון:  של "העברת ידע" לתפקידים נוספים התפקיד המסורתילהרחיב את 

למידה מותאמת אישית, , למידה היברידית/מעורבת ם החדשים:יודלים הפדגוגיועוד. בין המ

)ראו  (, סימולציות דיגיטליות ועודAnalyticsלומדים ) שיעור מבוסס נתוני תכנון"כיתה הפוכה", 

 .(תלמידה היברידי – 'דנספח 
 

 

 מטרה .2

פדגוגיה חדשנית  לשלב המעונייניםלמרצים/ות  וליווילתת משאבים  היאקורא זה קול מטרת 

מעורבות  את מתוך רצון להגביר ,היברידית/מעורבת למידהבהוראה ובכלים דיגיטליים או  /ו

את  ומעניינת. עשירהחווית לימוד  וליצורלמידה פעילה לקדם בתהליך הלמידה,  ות/הסטודנטים

 . 1מעצב למידה דיגיטליתילווה  ות/הזוכים
 

 

 לבחירת הוועדה הרכב –' ג נספחבחנו חברי הוועדה )ראו  הקודםבמסגרת הקול הקורא 

-זוכים בקול קורא קובץ)ראו  הקמפוסהצעות מרחבי  23 הצעות רבות, מתוכן נבחרו (ות/הזוכים

חלק מהזוכים נבחרו להציג את הקורס החדש במסגרת הכנס  ש"ח. 400,000במימון כולל של  (1

 .2המרכז לחדשנות בלמידה -TAU Onlineמטעם  השנתי לחדשנות בלמידה

 .הקורא לסרטון הסבר אודות הקול
 

 מימון .3

 חדשנית בהוראההמעוניינים להתנסות  לחברי ולחברות הסגל הבכיראנו מציעים גם השנה 

 הבאהקורסים שילמדו בשנת הלימודים ל להתייחסהצעות על ה. ₪ 30,000מימון בגובה של עד 

נהל בלמידה ודרך מי ניצול המימון יבוצע בתיאום עם המרכז לחדשנות (.2019-2020 פ,)תש"

 נספח ב'(.בהסבר ראו ) הפקולטה הרלוונטית
 

לכתובת האימייל:  17:00 בשעה 2019 באפריל 11-החמישי יום עד לאת ההצעות יש להגיש 

tauonline.hybrid@gmail.com (.)ולוודא קבלת אישור במייל חוזר 

 

  אלף ש"ח. 400 :פשימומנו בשנת תש" ההצעותסך כל 

https://tauonline.tau.ac.il/
https://www.youtube.com/watch?v=KfqZRK7RurA&feature=youtu.be
mailto:tauonline.hybrid@gmail.com
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 י ההגשהמסלול .4

 חדשנות "נגיעת":  'א מסלול

  להתנסות בחידושו, במסגרת קורס קייםשינוי לערוך  ות/מעונייניםל מסלול זה מיועד 

עם רציונאל ברור לשיפור ההוראה  ונקודתי מוגדר. השינוי יהיה דיגיטליאו ו/פדגוגי 

 לבחירת קריטריונים –' א נספח)ראו  וזאת מבלי לשנות את מבנה הקורס כולו והלמידה

 (. הזוכים
 

 

 :דוגמאות לפרויקטים שעשויים לזכות במסלול זה

 

 1זוכי קול קורא  -פרויקטים לדוגמה 

  סרטון הסברל לינק משחק תפקידים.  פרונטלי המשלבקורס 

  :שילוב כלים דיגיטליים ללמידה פעילה בכיתה )בין הכליםZeetings, Padlet, Quizzes ,

Socrative) 

  תוכנת שימוש מורחב ברשיוןZOOM  המאפשר למידה סינכרונית )שידור חי בעזרת

 ממדינות נוספות עם סטו'האינטרנט( 

  פרונטליות, עבודה על פרויקטים והעלאת התוצרים השתתפות בסיורים לצד הרצאות

 לאתר אינטרנט ייעודי

 הנבדקים אוטומטיתתרגילים מקוונים  בניית 

 

 רעיונות נוספים

  למידה שיתופית או : לדוגמה .חדשנית הוראה או למידהבמתודת )פיילוט( התנסות

 (Case studiesבוחן )-למידה מבוססת מקרי

  יצירת יחידת תוכן ללימוד מקוון 

 יצירת סרטונים ופודקאסטים, כתחליף לעבודה לדוגמה: . תהערכה חדשני ךדרב שימוש

 כתובה

 ( בניית חדר בריחה לתרגול תכני הקורסEscape room :לדוגמה .)פיתוח חדר בריחה 

 לתואר ראשון בביה"ס "סגול" למדעי המוח באוניברסיטת ת"א על ידי סטו'

  מעבדות ממוחשבותסימולציות/תוכנות. לדוגמה: פלטפורמות ול רישיון שימוש ל ,

 ת תרגול ועודותוכנ

 גמה: . לדורכישת ציוד טכנולוגי המעודד למידה פעילה( משקפי מציאות מדומהVR) 

 
 

 ש"ח. 10,000עד גובה הסיוע במסלול זה: 

  

  

https://youtu.be/CKcFzKnoCqM
https://zoom.us/
https://youtu.be/NIyAcEqE6go
https://youtu.be/NIyAcEqE6go
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 קורספדגוגי ו/או דיגיטלי לכל השדרוג :  'מסלול ב

  מודלים פדגוגיים  תוך שילוב חדשמקורס את הלבנות  ות/מעונייניםל מסלול זה מיועד

ית הלמידה בקורס. מודל פדגוגי בולט יולשנות את חוו כלים דיגיטלייםחדשים ו/או 

למידה עם פנים -מול-שילוב של למידה פנים, של למידה היברידית בהקשר זה הוא

ובזמן הנוחים חלק מהתוכן בקצב  ללמוד לסטו' היא מאפשרתבאמצעים דיגיטליים. 

להעמקה, דיון, פרויקט, עבודה  - מיתיו/הועם ע , וכן להיפגש בכיתה עם המרצהלו/ה

 .(הזוכים לבחירת קריטריונים –' א נספח)ראו  בוחן ועוד-קבוצתית, בחינת מקרי

 

 :דוגמאות לפרויקטים שעשויים לזכות במסלול זה

 

 1זוכי קול קורא  -פרויקטים לדוגמה 

 יצירת סרטונים,  וכלל ים"כיתה הפוכה" )הפרויקטפדגוגי של במודל  יםפיתוח קורס

 (, למידה בקבוצותלתרגול בבית, למידה פעילה בכיתה חומריםקריאה אינטראקטיבית ו

 מקצועי המועבר במודל -קורס רב( פדגוגי של למידה מבוססת בעיותPBL.) 

 לינק לסרטון הסבר

 "תהליך של "חשיבה עיצובית (Design Thinking לקורס )'תוך שיתוף הסטו 

 קורס מקוון המשמש כ"גשר" לקורסי המבואות-פיתוח מיני 

 

 רעיונות נוספים

 אישית יםלמידה מותאמתהליכי ל  ות/לומדים נתונייצירת מנגנון לשימוש ב 

  3למידה שיתופית באוניברסיטת אריזונה לדוגמה:. ללמידה בקבוצות קטנותהקורס התאמת 

 המרכז הארצי לסימולציה רפואית -מס"ר לדוגמה: . פיתוח קורסים מבוססי סימולציה , 

  4המרכז הרפואי שיבא

  פיתוח( סביבת למידה ממושחקתGamification) . 5משחק-למידה מבוססתרקע על 
 

 

 ש"ח. 30,000עד גובה הסיוע במסלול זה: 

 

 

  

https://youtu.be/Xx9uZ_IPXQI
https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
http://academicaffairs.arizona.edu/collaborative-learning-spaces
http://academicaffairs.arizona.edu/collaborative-learning-spaces
https://www.msr.org.il/
https://www.edutopia.org/blog/guide-to-game-based-learning-vicki-davis
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 התנאי סף להגש  .5

  תל אביבאוניברסיטת או במסלול של קביעות בחבר/ת סגל אקדמי 

 (2019-2020)"פ ך סמסטר א' או ב' תשקורסים לתואר ראשון שיילמדו במהל 
 

 

 תהליךה .6

 

מרצים ומרצות הרוצים להתייעץ עם מעצב/ת למידה דיגיטלית עוד בשלב גיבוש ההצעה, 

 tauonline.hybrid@gmail.comמוזמנים לפנות לתיאום פגישה לכתובת 

 

 דגשים נוספים .7

 הזוכים והזוכות בקול הקורא יתבקשו:

 בכיתה )לרבות צילום הסטו' ובהסכמתם( לאפשר צילום וידאו של יישום הפרויקטים 

  על הבמה או במסגרת תערוכת פוסטרים )פיזית או דיגיטלית( להציג את הפרויקטים

  השנתי כנס החדשנות בלמידהכחלק מ

 הצגה של הפרויקטים באתר "המרכז לחדשנות בלמידה" לאפשר 

 לאפשר שימוש בציוד או בתוכנות, במידת האפשר, לטובת פרויקטים נוספים 

 מטרת כל אלה היא לשתף בידע ולעורר השראה בקרב חברי וחברות סגל נוספים.

 

נוספים עד ברור כי התנסויות חדשניות לא תמיד מצליחות, ולעתים נדרשים זמן ודיוקים הערה: 

 .שהחידוש מצליח. מטרת הקול הקורא היא לאפשר מרחב של התנסות ולמידה

 

 

 

 

mailto:tauonline.hybrid@gmail.com
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 הגשההאופן  .8

 שליחת ההצעות

 מייל-את ההצעות יש להגיש לכתובת האי :tauonline.hybrid@gmail.com 

  שעות 72מייל תגובה בתוך כל הצעה תקבל . 

  לפנות אלינו לבירוראם לא התקבלה תגובה במסגרת זמנים זו, באחריות המציע/ה 

  עברית בלבד –שפת ההצעה 

  גופן  –טקסטArial  1.5 –, רווח בין שורות 12גודל 

 

 מבנה ההצעה

   מידע כללי: .1

  הסגל חבר/תשם  .א

 , כתובת אימיילנייד : טלפוןפרטי התקשרות .ב

 פקולטה ובית ספר .ג

 "סמספר ש (,מבוא/בחירה) וג הקורסס, שם הקורס .ד

 בקורס 'כמות סטו .ה

 'או ב 'מסלול א: מסלול הגשה במסגרת הקול הקורא .ו
 

 והמבנה הנוכחילמידה המטרות תיאור  מילים(: 100תיאור קורס )עד  .2

 .של הקורס הקיים

 

תיאור הקושי הקיים בקורס במודל הנוכחי או  מילים(: 150)עד  הבעיה/האתגרתיאור  .3

 חדש.הצורך בפיתוח קורס 

 

 (:אחד עמודכנית פרויקט )עד ת .4

 כנית לכלול:על הת

 והמודל הפדגוגי הנבחרבקורס  המוצעתיאור החידוש  .א

 )אם ישנם( הכלים הדיגיטליים שישולבו בותיאור  .ב

 תיאור השיפור הצפוי בקורס בעקבות החידוש .ג

 תיאור מנגנון הערכת השיפור .ד
 

  (: שורות 10עד ) מימון .5

 דגשים –' ב פירוט ההוצאות השונות הצפויות )נספחוך גובה המימון המבוקש ת .א

 (במימון לשימוש

שתידרש תמיכה שוטפת או לצורך השינוי יש לציין האם מימון זה הוא חד פעמי  .ב

 במודל החדש של הקורס עבור כל הרצה

 ציינו האם יוקצו מקורות מימון או משאבים נוספים לקידום הפרויקט )יתרון( .ג

 הסיוע הדרוש מהמרכז לחדשנות בלמידה מהותארו  .ד
 

הפקולטה או  דקאנ/יתם לצרף מכתב תמיכה מטע ישפקולטה: דקאנ/ית תמיכת  .6

משאבים  יוקצו מטעמם/ן ולציין האםעם העתק לראש המינהל, , בית הספר ת/ראש

 נוספים.

 

mailto:tauonline.hybrid@gmail.com
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 קריטריונים לבחירת הזוכים – א'נספח 

 הסבר קריטריון משקל מס'

 הצורך בשינוי במודל הנוכחי האתגר/בעיהה 20% 1

איכות  -ההצעה  30% 2

 פדגוגית

 

  לבעיההפתרון התאמת מידת 

  למטרות העונה פדגוגי מודל בחירת

 הלמידה

  / קידום למידה פעילהEngagement 

 מפגש הכיתתי למשמעותי פיכת הה

 )אם ישנו(

  ומשמעותיות רלוונטיותמטלות 

או בשיטות שימוש בכלים דיגיטליים  חדשנותהמידת  20% 3

 הוראה יצירתיות וחדשניות

קורס  , הלומדים בקורס 'כמות הסטו חשיפה 10% 4

 בחירה/חובה

 ההצעהסבירות הוצאתה לפועל של  .א יישום 20% 5

 )בלוחות הזמנים ובתקציב המבוקש(

היכולת להמשיך ולהפעיל את התכנית  .ב

 באופן עצמאיבעתיד 

  100% סך הכול

 ניקוד נוסף )בונוס(

הקורס זוכה למקורות מימון נוספים מטעם הפקולטה / בית הספר  10% 6

 )מצ'ינג(

, דוגמת: עבודת צוותהקורס ייפתח בקרב הסטו' מיומנויות נוספות,  5% 7

 חשיבה ביקורתית, למידה עצמאית וכדומה

 15% סך הכול
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 דגשים לשימוש במימון –נספח ב' 

 סוגי הוצאות מותרים

 העסקת עוזר/ת הוראה 

 רכישת ציוד 

  תוכנותפלטפורמות ול רישיון שימוש ל רכישת 

 )תשלום לספקים ולאנשי מקצוע )דוגמת צלמים, עורכי וידאו ועוד 

  )רכישת מדיות )תמונות וסרטונים 
 

  

 

 מותרים שאינםסוגי הוצאות 

  מבנים ותשתיות )לדוגמה: חיבור הכיתות לרשת אלחוטית, התקנת מקרנים בכיתות

 ועוד(.

  בכנסים או בהכשרותהשתתפות 
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 הרכב הוועדה לבחירת הזוכים/ות – 'גנספח 

  פרופ' אייל זיסר –סגן הרקטור 

  גב' שרון פלדמן –המזכירה האקדמית 

  מר יובל שרייבמן –מנכ"ל המרכז לחדשנות בלמידה 

  אורטל אנגלברג 'גב –מנהלת למידה דיגיטלית, המרכז לחדשנות בלמידה 

  גב' ענת קרדי –אחראית למידה היברידית, המרכז לחדשנות בלמידה 

 פרופ' איריס ברשק נקאר - ראש בית הספר לרפואה, רפואההפקולטה ל 

  פרופ' דן עמירם -ניהול, סגן דקאן להוראה הפקולטה ל 

 פרופ' מלאת שמיר -קאן רוח, סגנית דהפקולטה למדעי ה 

  אולמןרופ' עמוס פ -להנדסה, סגן דקאן הפקולטה 

  פרופ' אורי אשרי -ראש בית ספר למדעי המוח 

  פרופ' ערן נוימן -הפקולטה לאמנויות 

  פרופ' בני שור -ראש בית הספר למדעי המחשב 

  פרופ' יורם מרגליות -הפקולטה משפטים 

  מבורך -פרופ' לילך שלו –בית הספר לחינוך וראש מעבדת קשב 

  מנהלתVirtual TAU ד"ר טל סופר - והיחידה לחיזוי טכנולוגי 

  ד"ר אמיר רובינשטיין –בית הספר למדעי המחשב 

 ד"ר תום שונברג –למדעי החיים  הפקולטה 
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  למידה היברידית -' דנספח 

בוחנים את אופן ההוראה יותר ויותר מוסדות אקדמיים מובילים בעולם  בשנים האחרונות

 20136משנת  אוניברסיטת סטנפורדבדו"ח של . המהפכה הדיגיטלית רקע , בפרט עלוהלמידה

 המובילים שהאוניברסיטה מקדמת.מוצג מודל הלמידה ההיברידית כאחד מהמודלים 

, עלה הצורך 20147משנת  MITמכון של כוח משימה לבחינת עתיד ההוראה במסכם דו"ח ב

  .8במודלים חדשניים להוראה ולתמוךלעודד התנסויות 

 

 ,דרמטי בשוק העבודה העתידילצד השינוי ה זמין ל הפיכת הידע מדו"חות אלה ואחרים עולה כי 

תחום ההוראה והלמידה. בראש ובראשונה נדרשת הגדרה מחייבים בחינה מהותית של 

להקניית  (Knowledgeידע )מעבר מהקניית ו, של המרצה בכיתה ה/מקומו שלמחודשת 

 שיבהח ת/המפתח ית/כמנטור: המרצה הופך למשמעותי וחיוני של ה/מקומו(. Skillsמיומנויות )

 אףהטכנולוגיה ועוד.  כחונכ/ת ;כיועצ/ת כמנחה; ;מיומנויות למידהו, תאנליטי חשיבה ביקורתית,

 להסתייע בנתוני הלומדים האפשרות בכלל זההחדש, ו בתפקידשיסייעו כלים  למרצה מציעה

או להתאים את המפגש הכיתתי  כדי ליצור תכני לימוד מותאמים אישית( Analytics) והלומדות

  9הכיתה. רכיוצל

 

הגעה למרחב פיזי כדי  לכיתה: הסטו' בהגעהמשנים את ציפיות השינויים הטכנולוגיים אף 

שלא  ערך מוסףללמוד נשענת במידה רבה על הציפייה כי המפגש הפיזי יהיה משמעותי ובעל 

פדגוגיות  תפיסה זו מעצימה את חשיבותן שלניתן היה להשיג בלמידה עצמית ועצמאית. 

 .חדשניות

 

גוגי ( היא מודל הוראה פד Blended Learning( או מעורבת )Hybrid Learningלמידה היברידית )

לאפשר  זה נועד לים דיגיטליים. מודלמידה באמצעעם פנים -מול-המשלב למידה פנים

עם חלק מתכני הקורס, ובכך להפוך  ן/ובקצב המתאים להם ן/בעצמםלהתמודד  ות/ללומדים

, debate. הזמן הכיתתי מוקדש להעמקה בחומר, דיון, יותר תלאקטיבי תהכיתתי הלמידהאת 

 ( ועוד.Project Based Learning) PBLאנליזה, עבודה בקבוצות, 

 

גביר על תהליך הלימוד ומ, לקיחת אחריות 'יב למידה פעילה יותר של הסטומחי מודל פדגוגי כזה

 'ה באופן אותנטי יותר את הסטו. במידה רבה, למידה מסוג זה מכינהם/ןשל  engagement-ה את

 10כחלק מעולם העבודה המשתנה. ן/להמשיך ללמוד ולרכוש ידע בעצמםצטרכו י הב למציאות

 

 

 

 

http://web.stanford.edu/dept/vpol/vpol-files/2013_Report/Stanford_Online_2013_In_Review.pdf
http://web.stanford.edu/dept/vpol/vpol-files/2013_Report/Stanford_Online_2013_In_Review.pdf
http://web.mit.edu/future-report/TaskForceFinal_July28.pdf
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(, פדגוגיה חדשנית, Instructional Designהמרכז לחדשנות בלמידה מספק ייעוץ בתחומי עיצוב הלמידה ) 1

 .הפקת וידאו, מדיה וכלים טכנולוגיים

 /https://tauonline.tau.ac.ilאתר המרכז לחדשנות בלמידה:  2

 למידה שיתופית פעילה באוניברסיטת אריזונה:   3

http://academicaffairs.arizona.edu/collaborative-learning-spaces 

 /https://www.msr.org.ilהמרכז הארצי לסימולציה רפואית, המרכז הרפואי שיבא:   -מס"ר  4

 משחק: -רקע על גיימיפיקציה ולמידה מבוססת 5

davis-vicki-learning-based-game-to-https://www.edutopia.org/blog/guide 

6 http://web.stanford.edu/dept/vpol/vpol-

files/2013_Report/Stanford_Online_2013_In_Review.pdf 

7 http://web.mit.edu/future-report/TaskForceFinal_July28.pdf 

8 http://web.mit.edu/future-report/TaskForceFinal_July28.pdf 

9 Dietz-Uhler & Hurn (2013). Using Learning Analytics to Predict (and Improve) Student 

Success:  

   A Faculty Perspective. Journal of Interactive Online Learning, 12(1), 17-26. 

10 https://college.lclark.edu/live/files/23635-should-we-lose-the-lecture-stanford. 
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