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מחצית ראשונה   - 2010

פ "מיפוי צרכי האו•

והמחלקות  

, האקדמיות

הקמת פורום •

מרכזים

ם"הכשרת צוותי שה•

ניתוח מערכת •

והתממשקות 

פ"למערכות או

מחצית שניה  - 2010

אפיון הכלים הטכנולוגים•

'וכוהסבת נתונים , אבטחה, תשתיות, פיתוח•

(QA)בקרת איכות •

2011לינואר  5 -סיום פיתוח גרסת פיילוט •



מחצית ראשונה–2011

:'ב2011סמסטר :  Iפילוט 

הכשרת מרכזים•

תמיכה ומעקב לאורך  •

הסמסטר

הערכה והפקת לקחים•

המשך פיתוח טכנולוגי•

מחצית שניה–2011

'א2012', גIII  :2011-ו IIפילוטים •

גדול מ"בקנהדרכות , קורסים ומשתתפים' מס–הרחבת היקף •

הערכה•

המשך פיתוחים לתמיכה בתהליכי ההסבה והניהול•



מהות השינוי



מעגלי הטמעה

הארגון בכל דרגיו •

גורמים מעורבים •

סגל ההוראה •



בכל הדרגים -  והרצאותמפגשים  •

המערכתלבחירת שם  תחרות  •

    

ההטמעהיעודי להסבר על הפרויקט וליווי שלבי  אתרון  •

מהתחלת הפיילוט ... לאוזןמפה   •

http://telem.openu.ac.il/content/moodle_move.html
http://telem.openu.ac.il/content/moodle_move.html


צוותי הוראה

שילוב מרכזי הוראה משלב התכנון והאפיון  •

עדכון  וגיוס –סבבי מפגשים מחלקתיים  2•

משתתפים לחלוץ  

ליווי ותמיכה שוטפת , הדרכה•

תגמול•

הערכה•



'ב2011סמסטר –פיילוט ראשון 



סטודנטים 2000, מנחים 40, קורסים 17 

,  מספר סטודנטים, רמת התואר, דיסציפלינות–חתירה לגיוון 

אוריינות טכנולוגית של הצוות, הרכב צוות ההוראה, סוגי חמרים



: הדרכות והכשרת מרכזי הוראה
מפגשים   4–סדנת הדרכה בקבוצות קטנות  •

הדרכה טכנית ופדגוגית תוך שימוש בכלי המערכת •

בבניית   ם"משהשל איש צוות פדגוגי  אישיליווי  •

האתר ולמשך הסמסטר
ארגון אתר חדש  , הסבת חומרים–דגש בהדרכות  •

".  ישן"מול התאמת המבנה ה



הערכה 

בשיתוף המחלקה להערכה  –סטודנטים ומנחים •

פ"באו

שאלון טלפוני או  , ראיון אישי–מרכזי הוראה •

ל"בדוא

להלן  –התהליך עדיין נמשך 

:  תוצאות חלקיות
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************שביעות רצון מאתר הקורס בסביבת אופל **********

.  שעור שביעות רצון גבוהה ונמוכה
(%50 -ל 47%ר בינונית דומה בכל המרכיבים ונעה בין .שעור ש)

נמוכה

גבוהה

שיעור . שאלון כחלק מסקר הוראה: סטודנטים 
(לפי שעה) 28%–עונים 



סטודנטים שהכירו את המערכת  –הסתגלות לאתר החדש 

הקודמת

25%

35%

40%

לא הייתה לי בעיית  

הסתגלות

לקח לי זמן להסתגל אך  

לאחר ההסתגלות לא  

היו לי בעיות

הסתדרתי  "לא כל כך 

"עם האתר החדש



?הסקירה וההנחיה שקיבלת ענו על הצרכים שלך, באיזו מידה ההדרכה

13%

27%
60%

האם ההדרכה נתנה מענה לצרכים

כלל לא/ במידה מעטה במידה בינונית רבה מאוד/ במידה רבה

מן המשיבים השיבו שקיבלו מן המנחה סקירה או הנחיה על העבודה באתר   44%

.  החדש

הנחיה שקיבלו ענתה על הצרכים  /נשאלו האם הסקירהמי שהשיבו שקיבלו סקירה 

.שלהם



נקודות למחשבה–שאלון מרכזי ההוראה 

:משך ההדרכה והיקפה •
סגנונות שונים ללמידת טכנולוגיות, שונות גדולה 

:משאבי עזרה•
משאב  ? וידיאו. אך לא מנוצלים דיים, דרושים
?  מודפס

:ליווי אישי•
(רוב מכריע)חיוני 

:המעבר כקטליזטור לשינויים פדגוגיים•
.  בלבד" המעטים המובילים"אצל 



המשך -שאלון מרכזי ההוראה 

:הערכת תהליך ההסבה ובניית אתר חדש•
בסדר  ", "אבל כיף, קשה"  "מייגע", "עבודה קשה"

"גמור

:רים חדשים'הצעות לשיפורים ופיצ•
בעיקר מהמשתמשים המובילים, הצעות רבות

אפשרויות ", "המערכת מעניינת= " ל"לאופהמעבר •
שינוי "... "ממליץ לעבור", "צריך להתפתח–חדשות 

אבל, צריך עזרה רבה, קשה
"מומלץ



?ומה הלאה

:II פילוט•

מרכזים חדשים 30-כ, קורסים 45

"מתקדמים+ "ליווי אישי +  ימים 2: הדרכה 

וידיאו–משאבי הדרכה  למרכזים ולמשתמשים 

שיפור ושכלול תהליך ההסבה מהמערכת הקיימת •
'ב2012ובעיקר ( III פילוט)' א2012לקראת –לחדשה 

הצעת אלטרנטיבה להדרכות הפרונטאליות•



?  שאלות


