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מרכז ידע טכנולוגיות למידה–ל"מיט

פועלת לקידום השימוש בטכנולוגיות  , (א"מחביחידת משנה של )

.למידה בקרב מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל

.מובילותמכללות25-תשע האוניברסיטאות וכל"במיטחברות 

אודותינו



טכנולוגיותקהילה
פיתוח  

והדרכות

מחקר ומידעתשתיות
פרויקטים 

בינלאומיים



צוותים מוביליםקבוצות עבודה 

סביבות למידה /Moodle

טכנולוגיות חדשות

ווידאו והפקת קורסים

מחקר ומידע

פדגוגיה-טכנו

היגוי וזכויות יוצרים

Learning Analytics

קהל היעד



מפגשי למידה טכנו פדגוגיים במגוון נושאים



מיט״לחברות בסל של 



סל הטכנולוגיות

:גיבוש הכלים והטכנולוגיות בסל

התאמת הכלי לצורכי המוסדות  •

תרומתו לשיפור הוראה והלמידה•

ל"המלצות מקצועיות של צוות מיט•

המלצות המגיעות המוסדות•

פיילוט או התנסות בכלי•

להם שימוש ל מפעילה סל טכנולויות עבור המוסדות להשכלה גבוהה ומציעה"מיט

.בתשתיות וכלים טכנולוגיים להעשרת הלמידה וההוראה במוסדות



הסכמי קונסורציום

:גיבוש הסל מתבצע בהתאם לעקרונות הבאים

.ל"הסכם קונסורציום ושילוב בסל הטכנולוגיות של מיט•

תחילת פעילות בהיקפים קטנים לכלל המוסדות•

קיים פוטנציאל גידול הפעילות והשימוש בכלי לכלל המוסדות•

ל"עלות מוזלת לחברי מיט•



אשכול ספקים

ל המציע פתרונות טכנולוגים דומים"גיבוש הסכם מסגרת של מיט•

(חברות3עד )ובכל תחום נציע מספר טכנולוגיות , חלוקה לתחומי פעילות•

ל בהסכם מסגרת"קריטריונים אחידים שתגדיר מיט•

באופן שווה ותאפשר למוסדות בחירה" אשכול הספקים"ל תציע למוסדות בסל הטכנולוגיות את "מיט•

ל"התקשרות המוסד והחברה תתבצע באמצעות מיט•

ל בהתאם  "תבחן על ידי מיט, "אשכול הספקים"כל חברה שתעמוד בדרישות המסגרת ותבקש להצטרף ל•

לקריטריונים

.בדיקה של המאפיינים הטכניים•

.התנסות המוסדות בכלים וקיום של פיילוט במוצר•



הסכמי קונסורציום



מדיניות וראיית מקרו1פרק 

OER-ומוקים2פרק 

היבטים חברתיים3פרק 

רשתות חברתיות וקהילות למידה4פרק 

דגמי הוראה והערכה5פרק 

טכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה בישראל

:ל"פרקי הספר בחסות מיט



ITפורום 
ITאנשי 60

פורום  
מבחנים

חברים95

פורום  
רכזי למידה 
מתוקשבת

חברים40

תמיכה  
אישית
בקהילת  
האקדמיה

תקשורת ושיתוף מידע 

.ועודעל תשתיות הלמידה

קבוצה שמטרתה לבחון את 

הלמידה המתאימות ופרקטיקותהכלים 

. להערכת הסטודנט

, של רכזי התקשובהווטסאפקבוצת 

ל"מיטפלטפורמה להפצת פעילות 

.לבקשות וצרכים שעלו מהשטחמיידיומתן מענה 

וטלפון , ווצאפ, ל"בדוא

עבור מרכזי טכנולוגיות למידה 

.והתשתיות במוסדות

מגוון ערוצי תמיכה טכנית ופדגוגית של צוות המומחים  



פתרונות במסגרת סל הטכנולוגיות

למוסדות ואפשרה שימוש במערכת סינכרונית מיידיל מענה "בתקופת משבר הקורונה נתנה מיט

(ZOOM)למוסדות  סינכרונים-ל פתרונות א"בנוסף הציעה מיט, ל"תחת הסכמי קונסורציום של מיט

.ולמרצים בהיקפים גדולים

: פתרונות סינכרוניים הזמינים למוסדות במסגרת סל הטכנולוגיות


