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MOOC:

 ערכת למידה חינוכית מתוכנן מתכונן
 -כקורס אינטרנטי פתוח בשיטת ה

Massive Open Online Course 
(MOOC)
יתרון הן:

 ניתן לקבל גישה מהתקני מיידע 
 כאשר הגישה (ICT) נגישים

 באמצעות האינטרנט מאובטחת

ניהול זמן אישי של נוכחות 

ללא תשלום 

תוכן :
 

 MOOC  -כל תכני הלמידה הניתנים ב
 מבוססים על מידע מבוסס ראיות ועל

 הידע שנרכש בנושא של הזדקנות,
 מחלת כליות כרונית, ותובנות חדשות

־לנושא שנאספו במהלך הפרוייקט המח
 SCOPE קרי במימון האיחוד האירופי

(Screening for Chronic Kidney Disease 
among older People across Europe;

 (גרנט הסכם מספר 634869 

 הנושאים הבאים שיכוסו בזמן ההשקה
:MOOC – של ה

פיזיולוגיה על הזדקנות – רקע

־הזדקנות הכליה והשפעותיה על הפי
זיולוגיה

 בדיקות מעבדה כדי להעריך תפקוד
הכליות עם דגש מיוחד על זיקנה

 מחלת כליות כרונית בגיל מבוגר,
 המשמעות שלה על ניהול הטיפול

בקליניקה

קהל יעד:

 סטודנטים לרפואה וסטודנטים
 למקצועות הבריאות הקהילתיים אשר

 מעורבים בטיפול בקשישים, במיוחד
 ,בהקשר של טיפול רפואי.  כמו כן

 כל בעלי המקצוע /מטפלים מוסמכים
 המתעניינים בנושא למטרות פיתוח

מקצועי שלהם



איך הקורס מנוהל:
 

 לאחר כל אחד משלשות המודולים,
 המשתתפים בקורס יבצעו הערכה

(עצמית מקוונת (בעקבות כל מודול

 כל תוכן ההרצאות כולל סרטוני הוידיאו
 והחומרים לתמיכה בלומדים בקרוס

ימסרו במהלך הקורס

 יתבצע גם דיון עם מומחים
 מהקונסורציום המחקרי במימון

(SCOPE) האיחוד האירופי

הערכה סופית מקוות של הקורס

תעודת השתתפות בקורס:

 תעודת השתתפות בקורס תועבר לאחר
 קבלת הערכה חיובית בקורס , בנבחנים

 יכולו להדפיס את התעודה ישירות
 מהאינטרנט , עבור סטודנטים לרפואה

 יחשב הקורס כקורס אלקטיב במידה
 ויעבור את הבחינה באוניברסיטאות

SCOPE -השותפות למחקר ה

(על מנת לקבל כתב הסמכה לסטודנטים לרפואה (כקורס אלקטיב
יזדקק הסטודנט לבצע מבחן בכתב באחד מהמקומות הבאים:

Medizinische Universität Graz, 
Ben-Gurion University of the Negev, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, 
Servicio Madrileno de Salud, Institut Catala de la Salut, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen FAU, Uppsala Universitet

 סף להערכה חיובית בבחינה
(תשובות חיוביות 75%)
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