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שלבי הפיילוט



       ן א"סדהקדמה



מטרות -' אן שלב "פיילוט סד

? בדיגיטלהאם ניתן להחליף את הדפוס •
).וכלכליתלוגיסטית , טכנית, פדגוגית(

ספרייה  , הלמידהחווית ↑ )לסטודנט יתרונות –
).קישור לאתר, למידהאסטרטגיות , שלמה

.חדשיםעדכון ספרים וכתיבת ייעול תהליכי –
.והדפסהשינוע , חסכון בהוצאות אחסון–
".ירוקה"טכנולוגיה –

סרט•
       ן א"סדהקדמה

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-GToD9pS-FU


אן שלב "פיילוט סד

א "בשנת הלימודים תשעסמסטרים  3: משך הפיילוט•
זכויות  "ו ")רצח עם(נוסייד 'ג" -טקסטואליים קורסים •

" לאומיים-האדם ביחסים הבין
. Bookwareשל חברת " קינדלדמוי "מכשירים •
.פותחה תוכנת צפייה ייעודית•
).ספרים E-Pub )10-הספרים הומרו ל•
.  מתנדביםסטודנטים  115כ "סה•
.קיבלו גם ספרים מודפסיםהסטודנטים •

       ן א"סדהקדמה

http://telem.openu.ac.il/courses/2011a/c10664/course_desc.html
http://www.openu.ac.il/courses/10535.htm
http://www.openu.ac.il/courses/10535.htm
http://www.bookware.co.il/


שהסטודנטים צופים  " רווח"המהו "
ן"מהשימוש בסד
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       ן א"סדהקדמה



המודפסבהשוואה לספר ן "בסדהקריאה תכיפות 

34%

19%

47%

ן"קראתי בעיקר או רק בסד

ן ובמודפס"קראתי לסירוגין בסד

קראתי בעיקר או רק במודפס

       ן א"סדהקדמה



ן"בסדעמדות הסטודנטים כלפי החוויה של השימוש 
הסמסטרבמהלך 

טובה או 
מצויינת
38%

בינונית
31%

נמוכה או 
נמוכה מאד

31%

       ן א"סדהקדמה



  -) ראשון( 1סולם של חדשות על טכנולוגיות אימוץ 
רס'רוגבהתבסס על התאוריה של ) אחרון( 5
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       ן א"סדהקדמה



מסקנות עקריות -א ן שלב "פיילוט סד

לא מתחברים ", "מאד מתלהבים: "של סטודנטים קבוצות 3•
..."אבל, הפונציאלרואים את , "בכלל

).  50%מעל (הקורס של ספר נוח לקריאה שוטפת ן "סד•
.מידת שביעות הרצון נמוכה יותר -" פעילויות של למידה"•
חוסר נוחות בשימוש  ": מתאכזבים"לעיקרית הסיבה •

חוסר אפשרות לסמן ולכתוב  , ניווט מסובך, איטיות בדפדוף(
).הערות

סטודנטים שלא התלהבו ציינו שהכיוון הוא לקריאה  גם •
".תבשיל"דיגיטלית אולם יש להמתין שהטכנולוגיה 

       ן א"סדהקדמה



       ן א"סדהקדמה



     ן ב"סדן א"סדהקדמה



שלב ב ן "פיילוט סד

")רצח עם(נוסייד 'ג": קורס -ב "תשע' אסמסטר •
iPadמכשירי  20• + IDIGITALמחברת  2

iPadבעלי סטודנטים  7    2 .
).PDF )PDF EXPERTהספרים הומרו לפורמט •
הקלטות של מפגשי  (במדיה הספרים הועשרו •

).וספרים קולייםמצגות , הנחייה
.מאייפדיםהותאמו לצפייה חיים שידורים •

     ן ב"סדן א"סדהקדמה

http://telem.openu.ac.il/courses/2011a/c10664/course_desc.html


ן שלב ב"פיילוט סד

גישה לחומרי לימוד נוספים 

הספרים שקיבלתם על המכשיר מועשרים בחומרי לימוד נוספים, אליהם ניתן להגיע באמצעות לחיצה 
על צלמיות מארבעה סוגים: 

  צלמית "אוזניות" - מקשרת לקובץ קולי ותפעיל השמעה קולית של הפרק הנבחר. שימו לב כי 
הרלוונטי לפרק מסוים.  לקובץ  בתחילת כל פרק והיא מקשרת מופיעהצלמית כזאת 

לא ניתן לדפדף בספר בעת האזנה לקובץ. על מנת לפתור בעיה זו הטענו על המכשירים קבצי קול 
 שנמצאת על המכשיר ובמקביל לדפדף בספר. ראו iPod נוספים שניתן להאזין אליהם דרך תוכנת ה-

הסבר בהמשך. 

 צלמית "שיעורים מוקלטים" – מקשרת לסרטוני וידאו של שעורים מוקלטים באותו הנושא   
בחלון חדש. הצלמית מופיעה בעמוד השני של כל יחידת לימוד (אחרי הכריכה). במקרים רבים יש 

מספר קישורים  המובילים לחלקים שונים של הסרט.  

  צלמית "מצגת" – פותחת את המצגת הרלוונטית ליחידת הלימוד בחלון חדש. הצלמית מופיעה 
בעמוד השני של כל יחידת לימוד (אחרי הכריכה).  

 צלמית "וידאו" – במקומות בודדים (בשלב זה) תמצאו צלמית וידאו המקשרת לסרטון העשרה 
בוידאו. צלמית זו יכולה להמצא במקומות שונים לאורך הספר. 

     ן ב"סדן א"סדהקדמה



תוצאות עיקריות -ן שלב ב "פיילוט סד

השתמשתי רק  
באייפד
23%

השתמשתי בעיקר  
באייפד
41%

השתמשתי  
באייפד ובספר  
המודפס במידה  
שווה פחות או  

יותר
24%

השתמשתי בעיקר  
בספר המודפס

12%

השתמשתי רק  
בספר המודפס

0%

     ן ב"סדן א"סדהקדמה



חווית הלמידה –ן ב "ן א לעומת סד"סד

/מצויינת
טובה
91%

בסדר
9%

/מצויינת
טובה
38%

בסדר
31%

לא  
/טובה

גרועה
31%

     ן ב"סדן א"סדהקדמה

)אייפד(ן ב "סד ")קינדל("ן א "סד

אומרים הסטודנטיםמה  -סרט 

http://www.youtube.com/watch?v=_CVv5FnuewE


דעתךמידה סביבה זאת הסיחה את באיזו 
?iPad-עם הלך להתרכז בלימודים כשלמדת והפריעה 

הפריעה מאוד
0%

הפריעה
0%

הפריעה  
במידה 
בינונית
10%

הפריעה קצת
11%

לא הפריעה כלל
79%

     ן ב"סדן א"סדהקדמה



עקריות מסקנות  -ב  ן"סד

"...בכיוון הנכון"אנחנו •
פ לא מעוניינת להתעסק עם חומרה  "האו•

)...מתנה/השאלה/מכירה(
, או גישה, יש בעלות 18%-ל: סקר מקביל(•

).למחשב לוח

     ן ב"סדן א"סדהקדמה



   ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה



ג ן"סדפיילוט 

•BYOD (Bring Your Own Device) .
.'הסטוד#  ↑הקורסים # ↑": הפצה רחבה"•
).נוסייד'ג+ מרובי סטודנטים  5(קורסים  6•
.רשומיםסטודנטים  4000-כ כ"סה•
.אנדרואידים 60 -ו אייפדים 140•
).גם מהאנדרואיד(שידורים חיים •

   ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה



השתמשתי 
רק בספר  
דיגיטאלי

20%

השתמשתי 
בעיקר  
בספר 
דיגיטאלי

18%

השתמשתי 
בספר 

דיגיטאלי  
ובספר 

המודפס 
במידה שווה  

פחות או 
 …יותר

השתמשתי 
בעיקר  
בספר 
המודפס
25%

השתמשתי 
רק בספר  
המודפס

8%

עכשיו  לקריאה עד במה השתמשת 
?)מודפס/דיגיטאלי(

   ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה

השתמשתי רק  
באייפד
23%

השתמשתי  
בעיקר באייפד

41%

השתמשתי  
באייפד ובספר  
המודפס במידה  
שווה פחות או  

יותר
24%

השתמשתי  
בעיקר בספר  

המודפס
12%

השתמשתי רק  
בספר המודפס

0%

BYOD–ג  ן"סד השאלה –ב  ן"סד



חווית למידה

   ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה

גבוהה
64%

בינונית
25%

נמוכה
11%



לא נכון   
)1,2(

נכון 3
)4,5(

דעתי   בטאבלטטקסטים אקדמיים בקריאת 
מוסחת יותר בקלות מאשר בזמן קריאת  

טקסט מודפס/ספר

67%14%19%

ה   /רוצה להתמקד בלמידה אני מעדיףכשאני 
את ספר הלימוד המודפס על פני האייפד

52%18%30%

ה שיכולתי להתרכז בקריאת טקסט  /מרגישאני 
ת  /אקדמי איננה קשורה למדיום שבו אני קורא

).בטאבלטספר מודפס או ספר דיגיטלי (

24%20%57%

?הסחה או ריכוז

   ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה



מסקנות עיקריות–ן ג "פיילוט סד

רצון מצד הסטודנטים להשתמש בספרים דיגיטלים  •
).הקורסים# בקשות להרחיב את (

תהליך הטענת הספרים ותהליך השימוש בספר  •
.נוחדי ) כולל פעולות ייחודיות(

...עדיין צריכה להבדק" הסחת הדעת"הבעייה של •
.רצוי לקשר בין אתר הקורס וספר הלימוד•
של הדיגיטליות עדיין לא בא לידי " הערך המוסף"•

.ביטוי

   ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה



ד ד"ס  ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה



דד "פיילוט ס

.ב2013סמסטר •
".קודמים"קורסים  MBA  +6-כל תוכנית ה•
".רשומים" 6000מעל •
.ספרים ומדריכי למידה 150מעל •
).LMS(דרך אתרי הקורסים הפצה •
+ נגיש לכל התקני הקצה  PDF פורמט •

".הגנה חברתית"
ד ד"ס  ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה



)כאן(אתר הקורס 

ד ד"ס  ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה

http://opal.openu.ac.il/course/view.php?id=9016


 פלאגין–מדף הספרים 
לתצוגת הספרים

ד ד"ס  ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה



אישור תנאי השימוש

ד ד"ס  ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה



"חברתי DRM"הוספת 
PDFמוסיפים את פרטי הסטודנט לקובץ ה   SETAבעזרת טכנולוגיה של חברת 

ד ד"ס  ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה



בעתידד ד"ס ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה



הפצה רחבה•
".דיגיטאליות"השל " המוסףהערך "•
שמוש מושכל : האתגר" (מועשרים"ספרים •

):במדיה
של ספרים קיימיםהעשרה 1.
דיגיטלילפורמט " חדשה"כתיבה 2.

.היחס בין הספר הדיגיטאלי לאתר הקורס•
בעתידד ד"ס ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה



עדיפים על  דיגיטליםלא תמיד ספרים 
...מודפסים

• http://www.youtube.com/watch?v=RRDSj62tl
vQ&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=RRDSj62tlvQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=RRDSj62tlvQ&feature=player_embedded


בעתידד ד"ס ן ג"סד ן ב"סדן א"סדהקדמה
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