דוח מסכם פעילות משבר קורונה
צוות מיט”ל
אלי שמואלי | נדב קבלרציק | אפרת בכר-שושני | ד”ר ישי מור
פרופ’ עמנואל גרינגרד
תקופה זו שנקלענו אליה ,אילצה את מערכת ההשכלה הגבוהה להיערך בפרקי זמן קצרים ללמידה מקוונת תוך
כדי הרחבה של תשתיות טכנולוגיות ,ומעבר לשימוש מאסיבי בכלים ללמידה מקוונת ,א-סינכרונית (מערכות
 )Moodleוסינכרונית (מפגשים מקוונים) .תוך כדי התהליך ,מיט”ל נערכה לסייע למוסדות להשכלה גבוהה
החברות במיט”ל (לאור המצב והדחיפות גם למכללות שאינן חברות במיט”ל) במטרה לתת מענה מיידי בהיבטים
השונים של צורכי המוסדות ,החל בצרכים תשתיתיים ,כלים טכנולוגיים ,וצרכים טכנו-פדגוגיים הדורשים
סיוע מרכזי של מיט”ל.
לאורך תקופה זו פעלנו בארבעה מישורים מרכזיים במטרה לתת מענה לצורכי המוסדות:
1 .1מערך תמיכה טכנולוגי שיענה על צרכי המוסדות :איתור טכנולוגיות מתאימות ,הרחבת סל הטכנולוגיות
ללמידה מקוונת הכולל כלים ללמידה סינכרונית וא-סינכרונית.
2 .2הקמה של מאגר ידע שיתופי באתר מיט”ל שיהיה זמין לכלל המוסדות ויכלול מידע מתעדכן תוך כדי
הפעילות ובהתאם לצרכי המוסדות.
3 .3תמיכה טכנו-פדגוגית ליחידות לטכנולוגיות למידה במוסדות ,במטרה לסייע במעבר המסיבי ללמידה
מקוונת ,התאמת הלמידה לפלטפורמות מקוונות ומתן דגשים פדגוגים מתאימים.
4 .4חשיבה משותפת לאיתור הצרכים העתידיים של מערכת ההשכלה הגבוהה כך שנוכל לתת מענה גם
להתפתחויות הצפויות בדרכי ההוראה והלמידה.
היערכות טכנולוגית
בשלב הראשון ,מתוך הצורך לספק פתרונות מיידיים לכלי להוראה מרחוק ,עודכן והופץ סל הטכנולוגיות
הזמין למוסדות החברים במיט”ל .הסל כולל מגוון טכנולוגיות הזמינות למוסדות בעת שיגרה ,ובימים אלו
הוא עודכן והורחב בהתאם לצורכי המוסדות .פעלנו לסייע למוסדות באיתור של כלים ללמידה סינכרונית
הנותנים מענה לכל המוסדות החברים במיט”ל תחת הסכמים מותאמים בסל הטכנולוגיות של מיט”ל .הרחבנו
את הסל בארבעה הסכמים למערכות סינכרוניות ולפרקי זמן קצרים( (We�// Kaltura // Unicko // ZOOM
.)bEx
בתהליך זה מיט”ל נתנה מענה ל 28 -מוסדות להשכלה גבוהה עם פתרונות  ,ZOOMמעל ל 25,000 -מרצים
קיבלו רשיונות והחלו לעבוד דרך הסכמים אלו .ניתן גם פתרונות להרחבת נפח האחסון בהסכם ייחודי,
ופתרון לתמלול תכנים מוקלטים והנגשתם לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים .בנוסף ,ריכזנו באתר מיט”ל
מידע רב בדבר מגוון רחב של כלים חינמיים הזמינים למוסדות.
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מסמכי עמדה והמלצות למוסדות
גיבשנו במיט”ל מסמכי עמדה והמלצות יישומיות על בסיס מחקר השוואתי שביצע הצוות בין כלים
טכנולוגיים שנדרשו למוסדות:
● ●הנחיות טכנו-פדגוגיות ללמידה מקוונת
● ●השוואה בין כלים ללמידה סינכרונית
● ●השוואה בין כלים לאבטחה של מבחני סיכום
● ●ארגז כלים לבחינה של כלי Proctoring
● ●ארגז כלים לקיום מבחנים מקוונים מאובטחים במערכת Moodle
● ●המלצות לקיום מבחנים מקוונים מסכים מהבית
● ●השתתפנו (שופטים) ב  Hackathonלמציאת פתרון טכנולוגי לאתגר כתיבה חופשית במבחנים( .מצגת
סיכום ותובנות לקהילת המוסדות החברים במיט”ל)
תמיכה טכנו-פדגוגית לצוותים במוסדות ,מפגשי למידה וסדנאות לסגל ההוראה
התארגנו במהירות לקיום מפגשי למידה און ליין .ייחודיות המפגשים הייתה באירוח ושיתוף של מומחי
למידה והוראה מקוונת ממוסדות אקדמיים בכל רחבי הארץ .הוצגו מודלים של הוראה מקוונת ושל התארגנות
המוסדות להנגשת החומרים והמידע לסגל המרצים .התעורר שיח פורה ומקדם סביב הדילמות והאתגרים
השונים בהם נתקלנו .השתתפו במפגשים מאות מרצים ואנשי צוות מהמוסדות ,וכל המפגשים פורסמו באתר
מיט”ל וברשתות החברתיות בנוסף להזמנות שנשלחו לרשימות התפוצה של מיט”ל .הקלטות המפגשים
והמצגות מפורסמים באתר .בסקר שבצענו ניתן לראות שביעות הרצון גבוהה מהמפגש והתכנים.
סה”כ מעל  1500משתתפים בכל המפגשים בחודשים מרץ-מאי.
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פירוט מפגשים נבחרים בתקופת הקורונה:

15/3
16/3
23/3
24/3
30/3
31/3
1/4
7/4
21/4
23/4
27/4
13/5

היערכות לשיפור תשתיות מערכות ה LMS-במוסדות
התייחסות להיערכות הטכנית המומלצת עם הרחבת הלמידה המקוונת .השתתפו מעל ל 30
מנהלי רשתות במוסדות.
מפגש ראשוני למרצים מודאגים :הוראה בימי קורונה
וובינר שהתמקד בעיקר בפרקטיקות בסיסיות של שידור והפקת שיעור ביתיים ,עקרונות
ראשונים לבנייה של שיעור מקוון .נרשמו כ 200-משתתפים ובמהלך המפגש עלו שאלות רבות
בנושאים מגוונים.
הוראה בימי קורונה 2
מפגש המשך שבו התמקדנו יותר בשיח שיתופי ומענה לשאלות ספציפיות שעלו .בהשתתפות
כ 20-איש ,כולל מספר מורים מדרום אמריקה.
שיח מומחים
אירחנו מומחי למידה מקוונת ממוסדות שונות ,כל אחד מהם הציג את ההתארגנות במוסד בהיבט
הלוגיסטי ,הטכני והפדגוגי .השתתפו כ 50 -איש.
מפגש מומחים מתחום מדעי הלמידה
המפגש היווה מודל להנגשת תוכן מקוון :חומרי הלימוד הועלו מראש לאתר ,המשתתפים מילאו
שאלון עמדות בו דרגו את האתגר המרכזי איתו הם מתמודדים והמפגש נבנה סביב התשובות
שקיבלנו .הוצגו דוגמאות להפעלות בשיעור חי ולארגון מיטבי של החומרים באתר הקורס.
השתתפו מעל ל 70-איש.
מבחנים והערכה במערכת Moodle
הצגת האפשרויות למבחנים מקוונים ודרכי הערכה מקוונים .השתתפו מעל  150איש.
שיח סטודנטים וסטודנטיות
מפגש ייחודי בו סטודנטים שיתפו את חוויות הלמידה המקוונת :מה עוזר ללמידה ומה
פחות .הוצגו תוצאות משאל סטודנטים מאוניברסיטת אריאל והתעורר שיח מרתק בין מרצים
וסטודנטים .השתתפו מעל  50איש.
בחינות מקוונות מרחוק
סקירת הכלים והפתרונות הקיימים לקיום מבחנים מרחוק :מגוון ההיצעים ,תכונות ועלויות
בחינות און ליין -כמה אנו מוכנים?
מיט”ל אירחה את צוות  Tomaxאשר מספק פתרונות למבחנים מרחוק .במפגש התקיים שולחן
עגול בנושא .מעל  90משתתפים מההשכלה הגבוהה.
סדנה מקוונת בנושא עיצוב הערכה
סדנת עבודה מעשית בת  3שעות בפורמט ניסיוני ,בקבוצות קטנות שמטרתה חשיפה לכלי
הערכה חלופיים וגיבוש מתווה הערכה חלופי לקורס כך שיהיה מתאים לתנאים הנוכחיים.
בהשתתפות של כ 65-מרצים ומרצות ממוסדות אקדמיים שונים ודיסציפלינות מגוונות
וובינר בינלאומי בנושא למידה מרחוק בהשתתפות מיט”ל
מגוון הרצאות בנושא טכנולוגיה ,פדגוגיה ותמיכה רגשית בלמידה מרחוק בהשתתפות 1400
נרשמים מרחבי אירופה .בוובינר הצגנו את פעילות מיט”ל בשבועות האחרונים
הערכה מרחוק
מפגש רביעי בנושא מבחנים מקוונים ובו התמקדות בארגז כלים לאבטחה של מבחנים מקוונים
ומבוזרים .השתתפו  68משתתפים.
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ערוצי תקשורת פורמאלים וא-פורמלים:
הרחבנו את ערוצי התקשורת לחברי הקהילה ולמעגלים רחבים יותר:
● ●אתר מיט”ל -בנינו באופן מיידי “דף עזרה ראשונה” בנושא הוראה מקוונת המהווה צומת מרכזי של הידע
הייחודי והשירותים שמיט”ל מציעה ,יחד עם ריכוז הידע שנצבר במוסדות האקדמיים השונים.
סטטיסטיקות:
 770צפיות ביום בדף הכלים להוראה מקוונת
 64%מהצופים הם מבקרים חדשים באתר מיט”ל
כ 8500 -כניסות לאתר מיט”ל במהלך חודש מרץ מתוכן  5500חדשים
כ 3500 -כניסות לאתר מיט”ל במהלך חודש מרץ מתוכן  2100חדשים
מה כולל האתר?
רשימת הכלים למפגשים סינכרוניים מתוך סל הטכנולוגיות של מיט”ל כולל ריכוז של דפי הסבר להתקנה
ב Moodle -ואפשרויות השימוש ,רשימת כלים חינמיים למפגשים סינכרוניים ,כלים ללמידה שיתופית,
מאגרי מידע איכותיים לכלי הוראה שיתופית ,כלים ללכידת סרטוני מסך ,ריכוז דפי ההנחיות ללמידה מיטבית
מקוונת מהמוסדות האקדמיים השונים ,עקרונות ללמידה מיטבית מרחוק -קישורים למאמרים מהארץ
ומהעולם.
● ●אתר  WIKIשיתופי -פתחנו אתר מקביל שמטרתו להעמיק ולרכז את הידע בנושא ההוראה המקוונת ,תוך
כדי עדכון מתמיד שיכול להתבצע על ידי כל מי שמעורה בתחום.
עיקרי הנושאים באתר :הוראה סינכרונית ,הוראה א-סינכרונית ,סרטים וסרטונים ,מקורות ומשאבים,
אירועים ,קבוצות ומפגשים ,מדיניות ותקנות ,מה אומר המחקר.
● ●דף פייסבוק  -מהווה ערוץ תקשורת חשוב לפרסום אירועים ,מפגשים ,עדכונים על המתרחש בעולם
האקדמי בימים אלו .לדף ממוצע של  1400צפיות בכל יום לאורך שלושת השבועות האחרונים.
תמיכה טכנית ופדגוגית של צוות המומחים של מיט”ל בקהילה
● ●פורום  -ITכ ( 60חברים) פתחנו קבוצת ווטסאפ הכוללת כ 60 -אנשי צוות  ITמהמוסדות השונים.
הקבוצה מהווה אמצעי תקשורת ושיתוף קריטי ופעיל למידע על תשתיות הלמידה ,כלים מסל
הטכנולוגיות ועוד .הופץ קישור להתחברות לקבוצה.
● ●פורום מבחנים  93( -חברים) אחד האתגרים בתהליך הלמידה המקוונת הינו היכולת להעריך ולבחון
את הסטודנט ,לצורך כך נבחן בקבוצה את הכלים ופרקטיקות הלמידה המתאימות להערכת הסטודנט.
קבוצה זו הפועלת במסגרת מיט”ל ,תבחן כלים ותהליכים מתאימים במטרה לתת מענה ראוי ,איכותי ואמין
להערכת הסטודנט.
● ●פורום רכזי למידה מתוקשבת  40( -חברים) צוות מיט”ל הצטרף לקבוצת הווטסאפ של רכזי התקשוב
במוסדות ,ונעזר בפלטפורמה זו להפצת פעילות מיט”ל ולמתן מענה מיידי לבקשות שעלו.
● ●תמיכה אישית של צוות מיט”ל במוסדות -בדוא”ל ,ווצאפ ,וטלפון במרכזי טכנולוגיות למידה והתשתיות
במוסדות.
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