
למידה בהכוונה עצמית
אינה פלדמן

רינת רובינשטיין- שופמן



אינה פלדמן
MOODLE ראש צוות ומנתחת מערכת

מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

נעים מאוד

רינת רובינשטיין - שופמן 
אחראית על קורסים דיגטליים

חטיבת הטמעת טכנולוגיות



קורסים דיגטליים★

פלטפורמות ( בעיקר MOODLE וקמפוס )★

ממשלתיות, שימוש בחינם○

מגוון תחומי דעת★

קהל היעד --> על יסודי -->  יסודי ( 1.1.21)★

על מה נדבר ?



למידה עצמאית ★

אפשרויות בחירה★

ניהול למידה ומעקב ★

פתרון ארוך טווח, ולכמות גדולה של תלמידים★

פרקטיקות של למידה מרחוק★

חשיבות הקורסים הדיגיטליים



MOODLE משרד החינוך



סביבת למידה גמישה (בהיבט עריכה והתאמה) ועשירה●
מאפשרת לקיים תהליכי למידה מרחוק בכל זמן, מקום ואמצעי קצה●
ניהול למידה ומעקב מלא למורה●

המערכת כוללת:●
פעילויות למידה אינטראקטיביות, שיתופיות ומגוונות○
תרגולים ובחנים מתוקשבים○
חומרי למידה עיוניים ועוד○

?MOODLE מהו



הפיתוח - הקמה אוטומטית של קורסים על ידי מורים עם תכנים לימודיים מוכנים לשימוש●
●SYSBIND פותח במשרד החינוך בשיתוף חברה
מסייע מאוד למורה, והופך את ה - MOODLE לנגיש, זמין ונוח לשימוש●

פיתוח  ייעודי של המשרד



תהליך אוטומטי, פשוט ומהיר●
מאפשר למורים להקים קורסים לכיתתם תוך כמה דקות●
ממשק אינטואיטיבי ונוח לשימוש●

ניתן להקים קורסים מ-3 סוגים:
עם תוכן מוכן (תבנית)●
לשכפל מרחב למידה קיים של המורה●
ליצור מרחב למידה ריק לפיתוח תכנים עצמאי●

אשף יצירת מרחבי למידה/קורסים



שיוך תלמידים אוטומטי - מתבסס על קבוצות הלימוד המנוהלות בבתי הספר●
הקורס הנוצר יכיל את תלמידי קבוצת הלימוד של המורה (אין צורך לשייך תלמידים ●

ידנית!)
במידת הצורך, מורה יכול ליצור קורס ללא שיוך קבוצת לימוד בעזרת טופס●

ומה לגבי שיוך תלמידים?



תבנית קורס מכילה תכנים מוכנים לשימוש במקצוע ובנושא מסוים.●
התכנים פותחו על ידי המשרד / ספק תוכן  בשיתוף עם מדריכי מפמ"ר ●
מורה יכול לערוך את התבנית ולהתאים אותה לכיתתו●
ניתן להפיץ עדכונים ורכיבים חדשים לכל הקורסים הכיתתיים●

תכנים מוכנים (תבניות)



התבנית מחולקת לתתי נושאים ובנויה על פי רצף למידה●

התבנית כוללת:●
מידע/תכני קריאה○
תרגילים/בחנים○
פעילויות אינטראקטיביות מגוונות○
רכיבי למידה שיתופית○
הנחיות למורים ותלמידים○

מה התבנית כוללת?



הצגת אשף פתיחת מרחבי למידה 

https://sandbox.lms.education.gov.il/


שלב 1 - בחירת בית ספר וקבוצת לימוד 



 שלב 2 - הצגת פרטי קבוצת הלימוד שנבחרה 
 



שלב 3 -  בחירת סוג מרחב הלמידה
 



שלב 4 -  בחירת תוכן מרחב הלמידה
 



שלב 5 - אישור וסיום התהליך
 



שלבי האשף: שלב 5 - מרחב הלמידה נוצר בהצלחה!
 
 



 פתרון למורים ללא קבוצות לימוד
מורים שאין להם קבוצות לימוד יכולים לפתוח קורסים בעזרת טופס בקשה



מספר התכנים מתחומי דעת שונים, המוכנים וזמינים למורים: 63●
  מספר מורים שהקימו קורסים: כ  - 3,800 ●
מספר קורסים שהוקמו על ידי מורים מתחילת שנת לימודים: כ - 12,000●
קהל יעד: ●

חטיבה עליונה○
חטיבת ביניים○
יסודי - בקרוב..○

קצת נתונים… (תשפ"א)



דוגמאות לתכנים מוכנים



חינוך פיננסי●
מתמטיקה לחטיבת ביניים (שכבות ז, ח, ט)●
קיוון העברית בחט"ב●
משימות אורייניות מתוקשבות במקצועות שונים●
סימולציות במדעי הבריאות●
חקר למדעי החברה●
מטלת ביצוע (בעברית וערבית)●
מנהל וכלכלה●
●Practical Problem Based Learning
לרשימה המלאה●

דוגמאות לתכנים מוכנים

https://sandbox.lms.education.gov.il/course/index.php?categoryid=203


קיוון העברית בחט"ב

https://sandbox.lms.education.gov.il/course/view.php?id=18993


עברית חט"ע - עקרונות הכתיבה הממזגת

https://sandbox.lms.education.gov.il/course/view.php?id=18986


פעילויות לדוגמא - פורום



פעילויות לדוגמא - דף עבודה



פעילויות לדוגמא - בוחן



פעילויות לדוגמא - דפי תוכן בחוצצים



פעילויות לדוגמא - שאלון



קולות מהשטח...

הכול התבצע במחשב 
ונפתח באופן מצוין בכל 

מקום

לקחתי אחריות ופיניתי 
זמן בלו"ז

תהליך הלמידה היה 
מהנה, מותאם יותר 

למודרניזציה

צורת לימוד ידידותית

יכולתי להשתפר ולבנות 
את השינוי בהדרגה



למידה מרחוק יכולה לכלול פעילויות מגוונות, אינטראקטיביות, שיתופיות ועוד●
מערכת MOODLE הינה פלטפורמת למידה מרחוק גמישה ועשירה ●
אשף  לפתיחת מרחבי למידה עם תכנים מוכנים מסייע מאוד למורה, והופך את ה - ●

MOODLE לזמין ונוח לשימוש

לסיכום...



? MOOC מה זה



איך הכל התחיל ?



פלטפורמות שונות למוק



איך זה קשור לישראל ? 

www.campus.gov.il

http://www.campus.gov.il


IL משרד החינוך בקמפוס



ממיר בגרות: היסטוריה- 
חמד

משלחות Dז - חדשנות דרך חשיבה 
עיצובית

מקדם הגנה בסייבר: כלים 
להתנהלות בטוחה ברשת

קורסים לתלמידים

קליק

https://campus.gov.il/course/?termid=188


קורסים למורים - למידה מרחוק

קליק

https://campus.gov.il/course/edu-edu-learning-from-distance/
https://campus.gov.il/course/edu-edu-learning-from-distance-2/
https://campus.gov.il/course/3course-v-1eduedu-learning-from-distance/
https://campus.gov.il/course/4course-v1-edu-edu_edu_learning_online/
https://campus.gov.il/course/edu-edu-020-micro-119-20/
https://campus.gov.il/course/edu-edu-020-117_2020/
https://campus.gov.il/course/edu020-micro-118-20/
https://campus.gov.il/?s=%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7


קורסים למורים - שילוב למידה דיגטלית

קליק

https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-eduanalysis-2019-1/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-digishare/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edualtasses/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-infotool/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-learngame/
https://campus.gov.il/course/?termid=187
https://campus.gov.il/?s=%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7


++ מלא קורסים מעולים מהארץ ומהעולם

Learning 

How To 

Learn for 

Youth

https://campus.gov.il/course/course-v1-cs-gov_cs_selfpy101/
https://campus.gov.il/course/course-v1-madrasa-ngo_madrasa_ar101/
https://campus.gov.il/course/course-v1-gordon-acd_gordon_devpsy/
https://campus.gov.il/course/course-v1-tau-acd_tau_chemistry101x/
https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn-youth


4-8%

30%

89%

לא הכל        , התמדה בלמידה ..



מודל 
הנבחרת

כיתה הפוכהמדיה חברתית

https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu006-2/


יש הרבה מאוד קורסים שניתן ללמוד לבד ולקדם את הידע שלכם בעזרתם.★

הם זמינים לכם *חינם בקמפוס IL (בעברית) ובפלטפורמות שונות בעולם (באנגלית)★

למידת קורסים ב BLENDED היא מומלצת וחלק ניכר מהפיתוחים שאנו מעורבים ★

בהם נבנים לכך.

MOOC סיכום על ה



מודל ו MOOC ההבדלים הבולטים★

יכולת עריכה○

עלות ויכולת פיתוח○

מעקב למידה○

ניראות○

שתי הפלטפורמות פתוחות וזמינות למורים ולתלמידים בישראל★

★ BLENDED קורסים ב

סיכום 



פלטפורמה יחידות מקצוע

קמפוס 3,4,5 יחידות מתמטיקה

מודל 3,4,5 יחידות אנגלית

קמפוס 5 יחידות ביולוגיה

קמפוס 5 יחידות פיזיקה

קמפוס 5 יחידות כימיה

קמפוס 5 יחידות מדעי המחשב

קורסים מבוססי אוצרות - על יסודי



פלטפורמה יחידות מקצוע

מודל ה', מתמטיקה

מודל מתמטיקה ו'

מודל ה' אנגלית

מודל ו' אנגלית

מודל ה' מדעים

מודל ו' מדעים

קורסים מבוססי אוצרות - יסודי



שאלות, הארות והערות ...



rinatrub@education.gov.il inna.eivin@gmail.com



תודות
לד"ר עופר רימון ולקובי רפאלי על ההובלה והחזון

לראשי היחידות בחטיבת הטמעת טכנולוגיות על הנחיית המושבים
לד"ר ארז פורת וד"ר לימור ליבוביץ על ארגון הכנס

לכל מדריכי התקשוב שלקחו חלק והציגו את העשייה בשטח 
למפקחי התקשוב ולממונים במחוזות על ההובלה ועל ההנחיה במושבים

לגליה מנדל על הקמת דף הכנס בפורטל עובדי הוראה
לתומכים, לצוות הטכני בחדרי הזום ולאנשי המטה שהנחו את מושבי ההייד-פארק

לצוות באלנט על הפקת הכנס

פותח עבור משרד החינוך על ידי אלנט


