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 ("הלם העתיד" , אלווין טופלר) ."הוא החיים עצמם, השינוי אינו רק חיוני לחיים"

 

צוותי ההוראה . במוסד האקדמי הנדון נעשה שימוש רחב היקף במערכות מתוקשבות לצרכי הוראה

קורסים פעילים וחלקם משתמשים במערכות נלוות שונות כמו כיתה מנהלים ומתחזקים אתרי 

, המוכרת LCMS-פלטפורמת ה להחליף אתכשהגיעה העת . קונפרנס-וירטואלית או שיעורי וידיאו

ולבנות מערך הדרכה ותמיכה שייתן מענה לצרכים שמעבר , היה צורך להיערך לכך במספר רבדים

אולם כוללת שינויים  ,Moodleמערכת מבוססת שהיא , המערכת החדשהלהיכרות טכנית גרידא עם 

חלק גדול ממשאבי האתרים . יחודיים של המוסדוהתאמות רבות לצרכים הפדגוגיים והמנהליים הי

וצוות ההוראה היה צריך , המערכת החדשההפעילים במערכת הותיקה הועבר בתהליך אוטומטי אל 

 .עקרונות העיצוביים שלהיכולותיה וה, ותיהבמערכת שונה מאוד בתכונ ארגן ולהקים אתר קורסל

 

קורסים  21והשתתפו בו  , 3122, ראשון של מערכת הלמידה החדשה נערך בסמסטר האביב  טפיילו

ידע טכנולוגי של המרצים והיקף ציבור , משאבי למידהמספר , אקדמיים מגוונים מאוד מבחינת נושאים

במערך , במחלקות האקדמיותהרצאה תעסוק בהיבטים שונים של תהליך ההטמעה ה. הלומדים

הליווי והתמיכה באנשי סגל הוראה שבחרו להשתתף בפילוט הראשון של המערכת , ההדרכה

כמו כן נצביע על שינויים אפשריים במערך . ובלקחים שנלמדו בסמסטר הראשון והנסיוני הזה

ונבחן האם שינוי , בסמסטרים הבאים וקראת הרחבתללאור לקחי הפילוט הראשון וההדרכה 

בפדגוגיה בקורסים או  הפלטפורמה יצר גם שינויים משמעותיים בתכנון ועיצוב משאבי הלמידה

 . שנבדקו

 

 רשימת מקורות
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