
 
 

 מזכר הבנות ללקוחות קמפוס
 

 ברכות על כניסתכם לתהליך פיתוח קורס במיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית.

יהיה שלכם שהקורס מנת על אתכם ומלווים בשבילכם כאן אנחנו - להדגיש לנו חשוב הכל,                 לפני
בכל ניסיון של שנים עם מגיע שלנו הצוות היעד. ולקהלי למטרות ויתאים ביותר הגבוהה וברמה                 אפקטיבי
והערכה, מחקר עריכה, הפקה, פדגוגיה, - מקוון קורס בהפקת הנכללים השונים מהאספקטים              אחד
על בעבודתנו מתבססים גם אנחנו בישראל, edx.org של הרשמיים כנציגים ועוד. שיווק              טכנולוגיה,

 מחקר וניסיון של יותר מ-1,300 קורסים דיגיטליים.

 כלקוחות קמפוס אתם זכאים לקבל מאיתנו את השירותים הבאים:

הפיתוח1. שלבי אורך לכל קמפוס מצוות דיגיטלית למידה מנהל ידי על וייעוץ ליווי הקורס:                סגל
אסטרטגיה בניית פרויקט, ניהול טכנו-פדגוגי, פיצוח הקורס, אפיון לרבות הקורס, של             וההרצה

 שיווקית ועוד.
 צוות הפיתוח: הכשרת צוות פיתוח והטמעה, כולל תמיכה טכנית במפתחים לאורך התהליך.2.
  קהל הלומדים: תמיכה טכנית בלומדים ע״י צוות התומכים של קמפוס.3.

 

קורסים איכות של התקן בתו עמידה להבטיח לנו המאפשרות בסיס דרישות מספר לנו יש אלו כל                  לצד
הינם להלן המפורט הצ׳ק-ליסט מילוי וכן הפיתוח בתהליך התקן בתו עמידה הפלטפורמה. על               שעולים
קורס סגירת כמו נעימויות מאי להימנע כדי לכן, לאוויר. ועלייתו הקורס פיתוח נאותות לטובת                הכרחיים

 בשלבי פיתוח מתקדמים, חשוב לנו להגדיר את הסטנדרט שייאכף על ידי נציג/ת קמפוס:

קמפוס1. צוות נציג/ת של ואישור review לעבור התוצרים יידרשו הקורס של הפיתוח              בתהליך
 בשלוש אבני דרך:

.aגאנט לאוויר, עלייה צפי היעד, קהל אפיון הקורס, מטרות כולל הקורס: של איכותני               אפיון
קמפוס צוות נציג/ת עם התנעה פגישת כולל האפיון וכיו״ב. תפקידים חלוקת             עבודה,
על עבורכם עבודה סביבת תיפתח האפיון מסמך קבלת לאחר אפיון. מסמך יוגש              ולאחריו

  גבי פלטפורמת קמפוס.
.bלרבות הקורס בפיתוח שייכללו האלמנטים כלל את המאגד המסמך זהו פיצוח:             מסמך

בתבנית אותו להגיש יש והפקתיים. טכנו-פדגוגיים היבטים הקורס, מבנה של מלא             מפרט
 הזו ולשלוח לאישור צוות קמפוס עוד לפני תחילת הפיתוח של הקורס.

.cמגוון את המייצג הקורס של הראשון) בהכרח (לא אחד פרק תת הגשת לדוגמא:               יחידה
היחידה את להגיש בחום מומלץ כי יצוין בקורס. שימוש נעשה שבהם והרכיבים              התכנים

https://drive.google.com/open?id=14-zN1IKUFufKdBM00wlNMPDsEW_1g6UA
https://drive.google.com/open?id=14-zN1IKUFufKdBM00wlNMPDsEW_1g6UA


שיתקבלו והתיקונים שההערות כיוון הפיתוח בתהליך הניתן ככל מוקדם בשלב review-ל           
  בעקבותיה יצטרכו להיות מיושמים על כל יחידות הקורס.

קמפוס2. של הסף ותנאי הדרישות מסמך סעיפי בכל לעמוד חייב הקורס לאוויר: העלייה לפני                
מומלץ אולם לאוויר, העלייה לפני ייבדקו הסעיפים כי לב שימו קמפוס). בפורטל להורדה               (ניתנים

 בחום להכיר אותם בשלב מוקדם ולשלבם בתהליכי העבודה מול הספק.
אחראי3. שיהיה צוות כולל - שוטף באופן ומתוחזק מתופעל להיות חייב הקורס ההרצה:               במהלך

בין ושיפורים תיקונים ביצוע וכן הבית לשונית של שוטף עדכון הלומדים, מול התקשורת ניהול                על
  מחזורי הלימוד על סמך משוב שעולה מקהל הלומדים ומהאנליטיקות של הקורס.

 

של פעילות להשעות ואף הפיתוח תהליך את להקפיא הזכות את לעצמו שומר קמפוס צוות כי                 יודגש
 קורסים רצים באתר במקרה של אי עמידה בתנאי השימוש הנ״ל.

 

 

מלא פעולה בשיתוף צורך יש , הקורס איכות את להבטיח וכדי הנ״ל, הבסיסיים השימוש לתנאי                 בנוסף
את מיפינו מוקדם, ציפיות תיאום לצורך הפרויקט. לטובת משאבים הקצאת השאר בין הכולל               מצדכם,

 רשימת הפעילויות והמשאבים הנדרשים מכם להצלחת התהליך:

הספק. עם יחד לקורס, התכנים כתיבת לצורך מטעמכם תוכן מומחה להקצות עליכם – תוכן מומחה ✔                
פנויות שעות כ-10 של זמינות נדרוש אצבע ככלל כאשר גבוהה, זמינות בעל להיות צריך התוכן                 מומחה
הדרישות על שעונה אדם אצלכם בנמצא ואין במידה הראשונים. בחודשיים במיוחד קורס, שעת               לכל

1 הללו, יש לאפשר לספק למצוא מומחה תוכן חיצוני שיסייע בכתיבת החומרים, לאחר שיאושר על ידכם.

בקשר ויהיה הקורס בפיתוח העוסקים כלל את ויתכלל שירכז מטעמכם קשר איש – פרויקט מנהל ✔                
למקבלי גבוהה נגישות בעל יהיה הקשר שאיש מומלץ מניסיוננו קמפוס. מיזם של הצוות איש מול                 שוטף

 החלטות על מנת לקצר ולייעל את תהליכי העבודה.

  ✔ בקרת איכות של הקורס

או1. לשימוש הפתוחים תכנים הנם לקורס המועלים התכנים שכלל לוודא יש – יוצרים               זכויות
 תכנים שהספק שילם עבורם.

על2. הקורס את לבחון נדרש ביותר, והמדויק השלם המוצר את להוציא במטרה – Beta Testing               
שכל לוודא מנת על לאוויר עלייתו לפני כחודש הקורס של המרכזי היעד מקהל אנשים 10-5               
beta לביצוע האחריות רצון. ומשביעה מוצלחת המשתמש ושחוויית תקינים הקורס            רכיבי

  testing היא שלכם.
ראשונה3. הרצה לבצע מומלץ הרחב לקהל ופרסומו הקורס של הרשמית ההשקה לפני –               פיילוט

בתכני לומדים מעורבות נתוני של ניתוח זו בהרצה ולכלול מצומצמת לומדים לקבוצת הקורס               של
 הקורס, סקרי חוויית משתמש, קבוצות מיקוד וקבלת פידבק לגבי איכות התכנים בקורס.

נדרשים תוכן שינוי ולבצע להגיב שלכם היכולת היא מקוון קורס של מהצלחה חלק – הדרכה סגל ✔                 
בפורומים לענות לומדים, של לשאלות זמינים להיות שיוכלו תוכן אנשי להקצות עליכם הרצתו.               במהלך

   חשוב לציין, כי בכל הנוגע להעברת אחריות לספק בנושא זה ובנושאים אחרים, ברוב המקרים העניין כרוך בתשלום, בהתאם לשיקול דעת הספק.1



הספק ע"י לכם תינתן הקורס לסגל ההדרכה וכו'. בקורס הלומדים של וביצועים התנהגות לנתח                השונים,
 המפיק את הקורס.

השיווקי הפן להצלחתו. ומשמעותי קריטי חלק הנה השיווק אסטרטגיית בניית – שיווק אסטרטגיית ✔              
פעילות יכלול והוא הקורס, פיצוח של הראשונים מהשלבים הקורס בניית ברקע בחשבון להילקח               צריך
להתייעץ אתכם מזמינים אנו ובמהלכו. הקורס השקת לקראת ובמות ערוצים במגוון מצדכם              אקטיבית

  עמנו וללמוד מתהליכי בניית אסט' שיווקית של קורסים אחרים.

זמנים, בלוחות דחייה גוררת לעיל המנחים הקווים פי על שלא עבודה מניסיוננו, כי לציין,                חשוב
 עלויות נוספות ופגיעה באיכות התוצר המוגמר.


