
 

 

 דרישות ותנאי סף

 

  למידה פעילה: הקורס כולל מרכיבי למידה פעילה.1.

פי2. על מסכם, סקר כולל האחרון והפרק מקדים סקר כולל בקורס הראשון הפרק לומדים:                משוב

 המבנה והנחיית הצוות המקצועי של קמפוס.

הציון,3. משקל ההערכות, סוגי כולל מקיפה וציינון הערכה תכנית כולל הקורס הערכה:              מדיניות

קביעת ואופן ההערכה מדיניות על המידע התרגולים. כל של ותיארוכים ההערכה פריטי              מספר

לספק יש - ציון ללא בקורס שמדובר במקרה גם לתלמידים. בהירה בצורה מוצג הסופי                הציון

  ללומד משוב על התקדמות תהליך הלמידה.

תוך4. הופק אשר הפחות) לכל L1 (ברמת מקצועי בסטנדרט עומדים בקורס המדיה רכיבי               הפקה:

במקרה מיומן. הפקה צוות ידי ועל מקצועיים הנפשה ו/או עריכה הקלטה, צילום, בציוד               שימוש

רכיבי של והנראות הגרפית והאריזה שהתוכן לדאוג יש - מדיה רכיבי ללא בקורס               שמדובר

 הלמידה עומדים בסטנדרט מקצועי גבוה ויהיו בהירים ומזמינים.

  טקסט: כלל הטקסט בקורס ערוך ומוגה לשונית.5.

קיים6. שלא במקרה רק נעשה לפלטפורמה חיצוניים למידה ברכיבי שימוש חיצוניים:             רכיבים

ולא הקורס יחידות בתוך מוטמעים הלמידה רכיבי בנוסף, בה. הנתמך מקביל למידה              רכיב

 דורשים יציאה מהפלטפורמה.

זמינה7. (התבנית הקורס אודות עמוד לתבנית בהתאם הוזנו הבית עמוד רכיבי בית:              עמוד

  להורדה בפורטל קמפוס).

הקורס8. מבנה מפורט ובו ,Course Handouts section-ב נפרד pdf קובץ כולל הקורס              סילבוס:

 והדרישות מהתלמידים.

 תמיכה בלומדים:9.

הלמידה1. על הדרכה ויחידת הסבר סרטון מופיע הראשונה הלימוד יחידת            לפני

 והשימוש בפלטפורמה.



הקורס2. סגל של פעילה מייל כתובת הכוללת נפרדת, תמיכה לשונית משובצת             בקורס

support@campus.gov.il קמפוס של התמיכה כתובת (לצד לומדים שאלות על           למענה

  למענה על שאלות טכניות).

שוויון10. תקנות פי על וכן WCAG תקן פי על level AA נגישות בסטנדרט עומד הקורס                 נגישות:

  זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובפרט כולל:

.1.(MOOCs עבור) כתוביות מתוזמנות לכל תכני הקורס 

 ניגודיות צבעים גבוהה.2.

  Alt-Text לכל התמונות, האיורים ושאר הרכיבים הגרפיים.3.

 זכויות יוצרים:11.

.1open source, public domain, cleared or) ללומדים וחינמי נגיש בתוכן רק             שימוש

.(paid by organization 

 תיעוד של כל סוגיות ה-IP (זכויות יוצרים) הקשורות בקורס ופתרונן.2.

נסיינים12. 5 של מיקוד קבוצת על (beta testing) ניסיון הרצת בוצעה לאוויר: עלייה לקראת                בקרה

  לפחות, ובעקבותיה בוצעו התאמות ותיקונים בהתאם.

מסחריים13. סמלים כלל יופיעו לא הקורס בתכני קמפוס: של מסחריים סמלים במדיניות              עמידה

 ללא אישור בכתב של צוות קמפוס.

 עלייה לאוויר והרצה14.

מענה1. הפורומים, ניהול (כולל אורכו לכל הקורס של שוטף לתפעול צוות אנשי              הקצאת

חשובים דיון נושאי העברת הולמות, לא תכתובות ניפוי שעות, 24 תוך             לשאלות

  למרצה, פנייה לצוות קמפוס כשמתעוררות בעיות וכיו״ב).

הקורס,2. תחילת (לפני התלמידים מול שוטף באופן אלקטרוני דואר תקשורת            ניהול

  בפתיחתו, לכל אורכו ובסיומו).

 עדכונים שוטפים ב-info page של הקורס.3.

הקורס,4. של מלאות ראשונות הרצות מספר או הרצה לאחר ותיקון שדרוג תהליכי              ביצוע

 זאת בהתאם לנתונים ולפידבקים שיתקבלו.
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