
 

 ידיהיברמחוון להכרה בקורס 

 פירוט קטגוריה 
מתכונת הלימוד  1

 בקורס
 חובה

)למידה מנפח הלמידה הכולל בקורס  79%-ל 30%היקף הלמידה העצמית בקורס היברידי ינוע בין 
-ם, והומר בלמידה עצמית אתה צומצעורים בכישימזמן ה 30%לפחות  ,כלומר. בשיעור ולמידה עצמית(

 כרונית(.סינ

 מבט על ומבוא 2
 
 

 חובה
 ע הבא:ואתר הקורס כוללים את המידסילבוס הקורס 

  ,בבהירות, באופן מדיד ומעיניי הלומד יםתוצרי הלמידה והמיומנויות מנוסחמטרות הקורס 

  מה לומדים, מתי לומדים ובאיזה אופן? - ואופן הלימוד בקורסמבנה הקורס 
 אופן ההשתתפות הגשה יכולל מועד דרישות הקורס מוצגות )אופן ההערכה ומדיניות ציונים ,

 אם ישנן( –בשיעורים ובפעילויות, דרישות קדם 
 )ערוצי התקשורת עם המרצה ברורים ונגישים )לדוגמה, הודעות המרצה 

 ותשאינן מחייבהמלצות 
  מקצועית( של המרצה ביחידת המבוא לקורס )למשל, צירוף תקציר קורות קיימת הצגה עצמית(

 חיים ותמונה(

 הערכה 3
 

 חובה
  בקורס מגוון הזדמנויות ללומדים לעקוב אחר ההתקדמות בלמידה ולקבל משוב מלמד 

, פרט להערכה חובה לפחות נקודת הערכה אחת לאורך הקורס – )הערכה מתמשכת ומעצבת(

 סוף הקורסב

  ההערכה המעצבת לאורך הקורס כוללת פידבק )הפידבק יכול להיות במנעד רחב מאוד, החל
 מפרסום פתרונות ועד לשאלה סגורה עם חיווי על התשובה הנכונה(

 אם  בדיקתןקיימות הנחיות ברורות לביצוע משימות ההערכה השונות וקריטריונים ברורים ל(

 רלוונטי(

 יחידות לימוד 4 
 

 חובה
 נושאים ברצף הגיוני-הקורס מחולק ליחידות לימוד, כאשר כל יחידה מורכבת מתתי 
 במידה שניתן לבחון  עומס הלמידה בקורס מותאם להיקף נקודות הזכות של הקורס ולרמתו(

 זאת(

 ותשאינן מחייבהמלצות 
 יחידות הלימוד כוללות רכיבי תוכן ופעילויות אינטראקטיביות המקדמות למידה פעילה 

חומרי הלימוד  5
 וסרטוני וידאו

 

 חובה
  חומרי הלמידה הוכנו/הותאמו ללימוד עצמי )חיבור לרצף הלמידה, כותרות, ארגון עיקרי המידע

 (ועוד באופן טקסטואלי/גרפי
  :תקינים, קבצים נפתחים כהלכה, איכות התצוגה טובה )גודל פונט קישורים תקינות טכנית

 קריא / ניגודיות מספקת בין צבעים / תאורה סבירה(, ו/או איכות האודיו טובה )ללא רעשי רקע(
  :אין בעיות נגישות עקביות )קונטרסט וגודל פונט(, אין עומס גרפי/טקסטואלי רב מדי, מצגות

 תהות רבה מדי על שקופית אחת סטטית(הדינמיות בסרטון מספקת )אין הש
 ( דקות, ורצוי  20שאינם עולים על אורך סרטונים: נושאי הלימוד פורקו לסרטונים קצרים

 סרטונים קצרים מכך(

 ותשאינן מחייבהמלצות 
  מצורפים לקורס עזרים המאפשרים חזרה על החומר ולימוד שלו במספר תצורות )מצגות, דפי

 מושגים, מילון מונחים ועוד(

אתר וכלים  6
 דיגיטליים

 

 חובה
 להבין מה לומדים, מתי לומדים ובאיזה אופן תר הקורס מאורגן וקל א 
  והשימוש בהם אושרו על ידי האוניברסיטה, בקורס הכלים הדיגיטליים בהם נעשה שימוש

 ואבטחת מידעהסטודנטים פרטיות  נעשה תוך שמירה על

 ותשאינן מחייבהמלצות 
 רס הולמת את תוצרי הלמידהבחירת הכלים הדיגיטליים המשולבים בקו 
 במידת הצורך, יש לספק הנחיות ברורות לשימוש בכלים השונים 

 


