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ליאת קישון רבין' פרופ
דיקנית חדשנות בהוראה ובלמידה
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המידעמהפכת
הדיגיטליתהמהפכה

אתגרי מערכת ההשכלה הגבוהה בעידן הנוכחי

תחרות מול  
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מובילות בעולם  

המציעות תארים  
מקוונים

Corporate 
Universities (CU)

דרישות שוק העבודה

Z-דור ה



אתגרי מערכת ההשכלה הגבוהה בעידן הנוכחי

משפטים', שנה ד,  תואר ראשון, סטודנט
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הדקאנטמבנה 
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https://youtu.be/UiHnXbrkq6o
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TAU BLEND
קורסים שיעברו שינויים 900

לקורסים היברידיים או משלבי  
דיגיטליים

מהקורסים בפיתוח עצמי93%
מהקורסים קורסי דגל7%

הכרה בקורסים חדשניים
(מענק קריטריונים)

ליווי פדגוגי



TAU BLEND ליווי פדגוגי

סדנה מרוכזת לחדשנות פדגוגית: המעבדה•
תכנון אתר הקורס ובחירת כלים , ייעוץ פדגוגי: ייעוץ לאורך תהליך הפיתוח•

פידבק על יחידת לימוד, דיגיטליים
כלים והמלצות לפיתוח קורס היברידיגישה לאתר המלווה של התכנית הכולל•
סדנאות המשך לבחירה  •



פדגוגיה

קהילות מרצים

•VR
כתיבה ופרזנטציה אקדמית•
אתיקה•
•PBL

המרצה הדיגיטלי

מסלול קבלה חלופי

MOOC סדנאות



הדקאנטמבנה 



Virtual TAU- פדגוגיה דיגיטלית
לחדשנות בהוראה ולמידהדקאנט

עינת ליבנה, ר טל סופר"ד



אתגרים פדגוגייםאתגרים טכנולוגיים
,  פדגוגיה בהוראה סינכרוניתאוריינטציה טכנולוגית, חומרה, תוכנה

הערכת הלומד, ניהול ההוראה

הוראה בזמן קורונה



א"קפיצה מטאורית בנתוני הלמידה המקוונת בשנת תשפ

א"תשפ(2018)ח "תשע

4,500~4,400~מרצים

30,000~30,000~סטודנטים

6,61111,700(כולל תרגולים)Moodle-אתרי קורסים ב

Moodle9,000,000 44,637,780-כניסות לאתרי הקורסים ב

3,095,205,447(סוגי רכיבים36-ב)Moodleשימוש ברכיבי 

1,593,739פנופטובשרת בוידאושעות צפייה 



... ביום שאחרי–ההשכלה הגבוהה 2021
למידה בצל הקורונה

דרכי למידה והוראה מגוונים בשילוב טכנולוגיה

למידה מותאמת 
למידה שיתופיתלמידה פעילהלמידה גמישהאישית



Virtual TAU–פדגוגיה דיגיטלית
תחומי פעילות מרכזיים



פדגוגי-יעוץ טכנו
בשימוש בטכנולוגיות בהוראה

שרת הוידאוהוראה מקוונת סינכרוניתמערכת לניהול הלמידה











שילוב כלים טכנולוגים  
במרחב המקוון ובכיתה ובכתה 

T

רכיבי תוכן

קבצים
תיקיות

לומדות
HTMLעמודי 

קישורים
ועוד

כלי ניהול

נוכחות
ז"ולומפגשים 

רישום מועדים
בחירת נושאים

ועוד

כלי הערכה

בחנים
מבחנים

מטלות
הערכת עמיתים

שאלונים
ועוד

כלים  
אינטראקטיביים

 Active)הפעלות בכיתה 
Quiz)

וידאו אינטראקטיבי
מפגשים סינכרוניים

כלים שיתופיים

פורומים
קבוצות

אגרון מונחים
ויקי

מפת חשיבה
ועוד

הוראה פעילה  
בשיעור הפרונטלי

סקרים
משחוק

שיתופיות
קבוצות



הערכה

פעילותסגל הוראה

דוחות פעילות אגרגטיביים
דוחות פעילויות הערכה בקורס

השלמת פעילות

פעילות לומדים מערכות 



virtualt@tauex.tau.ac.il

innovtl@tauex.tau.ac.il
לחדשנות  דקאנט

בהוראה ובלמידה

Virtual TAU
פדגוגיה דיגיטלית

!בואו תשתפו, אנחנו רוצים לשמוע

eynatlivne@tauex.tau.ac.ilעינת ליבנה talsofer@tauex.tau.ac.ilר טל סופר "דsmadarpa@tauex.tau.ac.ilפתאלר סמדר "ד
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