פעילות מיט”ל 2020
אלי שמואלי -מנהל מיט”ל

בשנה זו המשיכה מיט”ל את המגמה של הרחבת פעילותה בהכשרות המקצועיות ופיתוח פדגוגי והתמקדה
בפיתוח קהילות הידע ,הרחבת ההדרכות ,סדנאות וימי העיון ,הרחיבה את סל הטכנולוגיות הזמין לשימוש
המוסדות .הרחבת הפעילות בתחומים אלו הציעה השנה מגוון רחב של פעילויות למוסדות החברים ,וקיימה
עשרות מפגשים לחברים שכללו :ימי עיון ,הדרכות ,שולחנות עגולים וסדנאות ,ובין לבין קיימנו את המפגשים
הבאים;
מפגשי הדרכות מיט”ל
עיצוב חזותי בהוראה
פרויקטים בינלאומיים ויוזמות מקומיות
ניתוח למידה (אנליטיקות) הלכה למעשה
סדנה :עיצוב הערכה בהוראה מרחוק
מרחבי למידה היברידיים -יום עיון בשיתוף
מכללת לוינסקי
שימוש מעשי במנגנון אנליטיקות של MOODLE
כלים דיגיטליים להוראת המדעים
סדנה לעיצוב למידה ועיצוב קורס במערכת
הלמידה

מפגשים מקוונים בעידן קורונה
הוראה בעידן קורונה חלק א’ וחלק ב’
וובינר בינלאומי בנושא למידה מרחוק
בהשתתפות מיט”ל
ממדעי הלמידה אל המרחב המקוון
שיח סטודנטים וסטודנטיות
וובינר שיח מומחים
בחינות און ליין מהבית -כמה אנו מוכנים?
מפגש מעבר שנה וחידושים במערכת המוודל
MOODLE
סדנה :עיצוב הערכה בהוראה מרחוק

בנוסף ,מיט”ל ממשיכה את פעילותה במרכז למחקר ומידע של מיט”ל שמטרתו לעודד חקר הלמידה הטכנולוגית.

ספר בחסות מיט”ל
בימים אלו ,סיימנו את הערכת הפרקים לספר -בחסות מיט”ל שעוסק בנושא “טכנולוגיות למידה בהשכלה
הגבוהה בישראל” .הספר יצא לאור בספטמבר השנה ובו נציג את גוף הידע הנרחב שהצטבר במוסדות ההשכלה
הגבוהה אודות טכנולוגיות למידה באקדמיה ,בהיבטי המחקר ,ההוראה ,הפיתוח וההטמעה.
הצוותים המובילים במיט”ל המשיכו את פעילותם גם השנה ,בעיקר צוות מחקר ומידע וצוות הטכנו -פדגוגיה.
צוותים אלו ממשיכים את פעילותם בגיבוש מתווים וכיווני פעולה בתחום טכנולוגיות הלמידה ושילובם
בהוראה האקדמית .הצוותים בוחנים את המצב הקיים במוסדות ,מגבשים כיווני פיתוח עתידיים ותורמים
ליכולתה של מיט”ל לסייע ולהוביל בתחומים הנוגעים לסדר היום הטכנו-פדגוגי במוסדות.

סל טכנולגיות
סל הטכנולוגיות של מיט”ל הורחב השנה ,כך שניתן מענה רחב לצרכים הסינכרוניים של הלמידה במענה למשבר
הקורונה והמעבר המידי של מערכת ההשכלה הגבוהה ללמידה מקוונת ,שכללה בעיקר למידה סינכרונית.
בנוסף הסל מכיל במגוון תחומים :מערכות ניהול הלמידה ,תמיכה ופיתוח מוודל ,פיתוח תוכן ,ניהול וידאו,
שימוש במאגרים ,נגישות ותמלול ,יצירת תוכן ועוד .השנה הוספנו באופן משמעותי לסל את הכלים הסינכרונים,
גיבשנו כ 15-הסכמי קונרציום לשימוש בכלים טכנולוגים לשיפור ההוראה והלמידה .כלים אלו זמינים עבור
המוסדות במגוון שימושים ומאפשרים את שילובם בפיתוח קורסים מקוונים ושילוב טכנולוגיות למידה בכיתה.
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