
 הקורס המתוקשב לאוריינות מידע

 פיילוט משותף של ספריית אוניברסיטת חיפה

 ובית הספר להיסטוריה

 

 אורנה רוש





 אוריינות מידע

 היא הרבה מעבר להכרת הספריה וכישורי חיפוש בסיסיים 

 
 



השתלבות בחזון האוניברסיטה להנגיש קורסים  

מתוקשבים ברמה גבוהה לסטודנטים כחלק  

 .מההתייעלות וההתפתחות האקדמית של הארגון



מאפשר נגישות לכל סטודנט בכל תוכנית לימודים 

  הקורס משלב סגנון למידה הפונה לאוכלוסיות צעירות

 המורגלות בעבודה עם מחשב ואינטרנט

וללא צורך בשריּון  , קורס חובה ללא תלות בזמן ומקום

 שעות מערכת

על פי הצורך, ניתן לחזור על תכני הקורס בכל עת 

  הקטנת עלות תפעּול הדרכות הספריה ושיעורי

ציוד , מחשבים, חדרים)אוריינות בחוגים השונים 

 (משאבי אנוש, לימודי



 

היוזמה החלה לרקום עור וגידים לאחר שזכתה לתמיכה של ראש בית  

 2012הספר להיסטוריה בפברואר 

 

 לכלל הסטודנטים ( ז"נ 2)קורס חובה 

 :ס להיסטוריה"הלומדים לתואר ראשון בביה

 

  היסטוריה כללית 

היסטוריה של המזרח התיכון 

י"לימודי א 

תולדות עם ישראל 

תולדות האמנות 



 :בסוף הקורס הסטודנטים

יכירו את מאגרי המידע המרכזיים בתחומם 

יוכלו לבצע חיפושים יעילים באופן עצמאי 

יוכלו להעריך את מקורות המידע באופן ביקורתי 

 יוכלו להתמודד עם נושאי מחקר מורכבים

 הדורשים יכולת ניתוח  

  ידעו לצטט באופן ראוי את מקורות המידע בהם

 השתמשו בעבודתם



 השלבים בתכנון פיתוח הקורס  

 :לאוריינות מידע

 

הרכבת צוות מוכשר ומנוסה מתוך הספריה 

 הכרת סביבת הלמידה–  

 היחידה להוראה נתמכת מחשב  

כתיבת התכנים ושילובם בתוכנות כגון: 

 Camtasia,Captivate  

תכנון לוחות הזמנים 

 

 

 



 השלבים בתכנון פיתוח הקורס  

 :לאוריינות מידע

 

ייעוץ פדגוגי טכנולוגי: 

  אפיון מטרות וצרכי הקורס 

 (מטלה סופית, מבחנים, בניית תוצר) 

כיצד לנצל את הטכנולוגיה לטובת העברת המסר 

מה חשוב לסטודנטים בסביבה מתוקשבת 

  האם לקיים קורס מתוקשב במלואו 



 תהליך העבודה

 2012העבודה על פיתוח הקורס החלה במאי 

 עריכת מפגשי תוכן על בסיס שבועי עם צוות הקורס

 (פלד ואורנית שגיא-ר רחל לוין"ד)והיועצות הפדגוגיות 

כתיבת תכנים במשותף עם צוות הקורס והמרצה 

עריכת מפגשי תוכן על בסיס יומי עם המרצה של הקורס 

חומרי הלימוד והתרגילים  , בדיקה של כל הטקסטים 

בחירת התוכנות המתאימות להנגשת התכנים 

העלאת התכנים לסביבת הלימוד המתוקשבת 

מושקעת בו ' מאז פתיחת הקורס בתחילת סמסטר א

 שעות רבות מדי יום הדורשת, עבודה אינטנסיבית



 מבנה השיעור



 מבנה השיעור



חומרי למידה  : 

 סרטוניFlash   

 מצגותppt 

 קבציpdf 

 סרטוניYoutube 
 

  חומרי העשרה 
 

 דרך  –מטלה לביצועMoodle ומערכת קושיה 

 

 מבנה השיעור

historyschool_v15.swf
historyschool_v15.swf
E:/bib_captivate/Bibliographic_list.swf
http://www.youtube.com/watch?v=bRuc5d6KukY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=bRuc5d6KukY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=YlghuxGjHok&feature=related


 תמיכה לסטודנטים במגוון ערוצי תקשורת

פנים מול פנים 

ט'צ 

פורום 

  הודעות באתר 

מייל 



 מסקנות ביניים

 מענה שוטף  , בדיקת המטלות –עתיר עבודה

 לסטודנטים בכל אמצעי התקשורת

 בעיות טכניות 

 לא מתאים לכל הסטודנטים –סגנונות למידה שונים 

 וסיכום( שאלת מחקר)נדרשים מפגשי ביניים 

 האם הסרטונים מצליחים להעביר   –קבוצת ביקורת

 שיפור הלמידה באמצעות הטכנולוגיה, את התוכן

שאלון משוב לסטודנטים 



 צוות הקורס

 ר יהודית ברונשטיין"ד
 אורנה רוש

 איריס ביתן טולדנו
 נטע וייסמן
 נעמה חזן
 קרן ברנר
 תהל גובר
 שי שפילר

 ר רחל לוין פלד ואורנית שגיא"ד
 נעמי גרידינגר


