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אלי שמואלי -מנהל מיט”ל

מיט”ל  -מרכז ידע טכנולוגיות למידה (יחידת משנה של מחב”א) ,הינה יחידה בין מוסדית
הפועלת לקידום השימוש בטכנולוגיות הוראה ולמידה בקרב מוסדות להשכלה הגבוהה
בישראל (אוניברסיטאות ומכללות אקדמאיות).
חברות במיט”ל:
תשע אוניברסיטאות
כ 20-מכללות מובילות.
עולם החינוך האקדמי ,חווה מהפכות ושינויים נוכח האפשרויות וההזדמנויות המתאפשרות
לאור ההתפתחות הטכנולוגית .לכן ,מיט”ל פועלת מאז הקמתה בשנת  ,2001לסייע למוסדות
להשכלה הגבוהה ,אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות ,להגביר את השימוש בטכנולוגיות
למידה בהוראה ובלמידה במוסדות.
כחלק מפעילותה המרכזית ,מקדמת מיט”ל שלושה תחומים עיקריים:
הדרכות והכשרת הצוותים הטכנו-פדגוגים וסגל ההוראה במוסדות
מיט”ל מרכזת ומובילה מגוון פעילויות בארץ ובעולם לתמיכה וסיוע במוסדות; כאמור ,מיט”ל
מהווה מרכז ידע בין מוסדי ,ומקיימת ימי עיון ומפגשים בנושאים חדשניים ורלוונטיים לתחום
הטכנולוגיה באקדמיה ,סדנאות מקצועיות בתחומי הלמידה המתוקשבת ,כנס ארצי שנתי
ללמידה מתוקשבת ומפעילה את קרן המחקר של מיט”ל לעידוד חקר הלמידה הטכנולוגית.
טכנולוגיות למידה לשירות המוסדות להשכלה גבוהה
מיט”ל רואה עצמה כמובילה ומנתבת בתחום טכנולוגיות הלמידה ושמה דגש על איתור של
טכנולוגיות למידה חדשות ,חשיפתן למוסדות החברים ,גיבוש של הסכמי קונסורציום ,הטמעה
ותמיכה של אלו בפעילות המוסדות להשכלה גבוהה .מיט”ל מרכזת כלי למידה טכנולוגיים
– ניהול קטלוג עדכני ומתן תמיכה בכלים המובילים .מיט”ל מפעילה את “סל הטכנולוגיות”
לשימוש המוסדות בעלויות קונסורציום מוזלות ומהווה מוקד ידע לטכנולוגיות וחדשנות
בעולם הלמידה – איתור והצגת הכלים חדשים ,הנגשת פרסומים ומחקרים בתחום ועוד.
קהילת ידע בין-מוסדי
החברים בקהילת מיט”ל הינם נציגי המוסדות להשכלה גבוהה .יחד אנו פועלים לקידום
הלמידה המתוקשבת במוסדות ,תוך שיתוף פעולה והעברת מידע בין החברים .הנציגים
משתתפים במסגרות השונות של מיט”ל לקידום שיתופי פעולה ופרויקטים בין-מוסדיים.
חברי מיט”ל מהווים שותפים פעילים בקבוצות העבודה במטרה ללמוד יחד נושאים טכנולוגים
ופדגוגים ולקדם בכך את שילוב הטכנולוגיות בהוראה .מיט”ל רואה בקהילת חבריה את הציר
המניע והמרכזי לפעילותה .קהילת מיט”ל הינה קהילה תומכת ,פעילה ,יוזמת וחדשנית.
הפעילות הקהילתית נחלקות לשלוש קבוצות עבודה מרכזיות המקדמות נושאים הנוגעים
לשילוב טכנולוגיות למידה במוסדות לההשכלה הגבוהה בתחומים של טכנולוגיות חדשות,
תמיכה בסביבות למידה מתוקשבות ,טכנו-פדגוגיה ,זכויות יוצרים ,הטמעה ,הדרכה ומחקר.
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