
 
 

 
 הגדרות, קריטריונים ומדיניות לקורסים דיגיטליים 

 

 הגדרת קורס דיגיטלי
 קורס דיגיטלי הינו קורס בו תהליכי הלמידה והערכה מתנהלים בסביבה טכנולוגית. 

 הקורס בנוי מיחידות לימוד סינכרוניות ו/או אסינכרוניות,    

 פגישות פנים אל פנים.  2לפחות ועד  75%בהיקף של 

 

 
 סוגים של קורסים דיגיטליים: 2יש להבחין בין 

 הקורס בנוי בסביבה טכנולוגית ותהליך הלמידה מתנהל ע"י מנחה. - מונחהקורס דיגיטלי 
 ומיקרוקרדיטציה(   moocסינכרוני )כגון -מתנהל באופן א -ללמידה עצמיתקורס דיגיטלי 

 מתנהל במשוב אוטומטי או למידת עמיתים. ערכהותהליך ה

 

 עקרונות לקורס דיגיטלי
 מסך הלמידה, רצוי מפגש פתיחה 25%ניתן לשלב מפגשי פנים אל פנים עד  .1

 ו/או סיום. 

 קורס דיגיטלי מונחה, יכלול מפגש סינכרוני או פא"פ. .2

הקורס יהיה בנוי במערכת ניהול למידה המאושרת ע"י משרד החינוך, וכל התכנים  .3

 והפעילויות יהיו זמינים באתר הקורס. המערכת מאפשרת בקרת למידה בכל עת.

 הלמידה בקורס תותאם לכל אמצעי קצה אלקטרוני )כולל טלפון נייד וטאבלט(.  .4

 הקורס מתנהל בטווח זמן מוגדר, נלמד באופן רציף והפעילות בו ניתנת להערכה. .5

קורס דיגיטלי מאפשר ללומד בחירה מתוך היצע מגוון של קורסים, התאמה ולמידה  .6

  המותאם ללמידת הקבוצה ולהנחיות המרצה.  ,בקצב אישי

 הקורס מעודד תהליכי למידה עצמית וגם למידה שיתופית. .7

 שום תהליכי הוראה בכיתה.הקורס משלב יי .8

 (, בנוי ממפגשים פנים אל פנים, סינכרוניים Blendedקורס משולב ) .9

  מהלמידה בקורס תתקיים באופן דיגיטלי.  75%ועד  30%סינכרוניים. מ -וא

 



 
 

 

  הנחיות להתנהלות בקורסים דיגיטליים
 דרישות מגוף המנהל קורס דיגיטלי 

 מפגשי פנים אל פנים(. 2דיגיטלי ועד  75%קורס דיגיטלי ירשם ביומן כמקוון לפי ההגדרה לעיל )לפחות 

 

 התנהלות קורס דיגיטלי מונחה

 לומדים. 25-40בין  -מספר משתתפים בקורס דיגיטלי מונחה  ●

  .גדר ע"י המנחהשיוהלמידה תתנהל בתהליך מתמשך לפי לו"ז קבוע מראש  ●

 ומן(.שעות אקדמיות בי 2שעות בפועל )ייחשב  1.5-2.0בין  משך מפגש סינכרוני ●
 מטלה זו היא חובה. ,שעות 3-המפגש יחשב כ באם תינתן מטלה בהמשך

 .סינכרוני תינתן מטלה-בכל מפגש א ●

 מהמטלות. 100%חובה לעמוד ב  ●

 שעות אקדמיות. 4סינכרוני עד -היקף מפגש א ●

 מעבר למטלות שוטפות, המטלה היא חובה. נדרשת מטלה מסכמת,באם  ●
 

 התנהלות קורס דיגיטלי בלמידה עצמית
 .270עד  -מספר משתתפים בקורס דיגיטלי  ●

 בכל מפגש תהיה מטלה. ●

   % מהמטלות. 100חובה לעמוד ב  ●

 
 הנחיות ללומדים בקורס דיגיטלי 

   ד.יכול ללמואין הגבלה על מספר הקורסים הדיגיטליים שלומד  ●

 השתתפות במפגש תחשב לצורך נוכחות. -בלמידה סינכרונית  ●

 מפגש.בסינכרוני ביצוע המטלות של היחידה יחשב כנוכחות -במפגש א ●

  

 דגשים להנחיה

מנחה הקורס צריך לעבור הכשרה להוראה באמצעות קורסים דיגיטליים או להיות  .1
בפועל, וכן עליו להכיר את מערכת ניהול בעל ניסיון מוכח בהוראה מקוונת כזו 

 הלמידה.
המנחה ייתן משוב מקדם למידה על פעילות הלומדים ויתמוך בפעילויות למידה  .2

 האישיות והקבוצתיות.

 ימי עבודה. 4מענה תוך  המנחה יהיה קשוב למשתלמים וייתן מענה לצרכים אישיים. .3



 
 

 

 הקריטריונים לקורס דיגיטלי איכותי  10
 

מטרות הקורס, הגדרת תהליכי הלמידה והתוצרים הרצויים ברורים ומוצגים בסביבת  ●

 הלמידה. 

 מטלות הקורס מבטאות הבנה, העמקה, ויישום של הנושא הנלמד. ●

במהלך הלמידה בקורס, הלומד נחשף למגוון מקורות מידע, נדרש לתהליכי חשיבה ברמה  ●

 גבוהה וליצירת ידע חדש.

 בקורס ייעשה שימוש במגוון דרכי הוראה, המותאמים למטרות הקורס ולקהלי היעד. ●

 בקורס יהיה ניצול מושכל של הטכנולוגיה לקידום המטרות הפדגוגיות.  ●

 התכנים יונגשו בצורה נוחה וברורה ללומדים. ●

 ההתנסויות במפגש יזמנו דיון/היוועצות, שיח/עבודה משותפת. ●

 ורס תידרש התייחסות של עמיתים לתהליך ולתוצר המוצג על ידי הלומדים. בק ●

בקורס יינתן ביטוי לישום של הנלמד על ידי הלומדים בשדה ההוראה ורפלקציה על  ●

 הלמידה.

  הערכת תהליך הלמידה והמטלות נעשית באופן שוטף ומתמיד. ●

 
 


