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Abstract
This poster describes chosen aspects from the design and development
process of an instructional solution planned for visitors at Utopia Park. The
process was conducted as a final project for the bachelor degree of
Instructional Technologies department at Holon Institute of Technology
(H.I.T) in 2012. The main challenge of the project was to find the best
instructional solution for the visitors at the park considering the target
audience variety, and the park business needs: creating an interactive, fun and
rich visiting experience for the visitors. Costumer's surveys pointed out the
lack of supported information about the different points of interest around the
park. In addition the visitors reported about their uncertainty feelings
regarding the number of attractions they may have been missed. The chosen
solution for these needs is a virtual tour generator (customizable for other
sites and institutes) combined from two parts: the user environment and the
author environment. The author environment is a mechanism developed for
the park management, enables to input content such as text, images, videos
and sound files about the different attractions around the park. The user
environment presents the contents (entered from the author's mechanism) via
customized user interface which accessible with any type of smart-phone.
The evaluation findings show that most of the visitors, find an interest in the
interactive tour which intensified their visiting and learning experience. By
that, an instructional solution and a business need aided for Utopia Park
branding as a site that offers innovative visiting experience.
Keywords: mobile learning, instructional design, QR-code, Smartphone,
Seamless learning.
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פארק אוטופיה הינו גן בוטני-אקולוגי ייחודי המשתרע על כ 40-דונם בקיבוץ
בחן שבשרון .בפארק ישנם אלפי סחלבים נדירים מרחבי העולם ,צמחים
טורפים ופינות חי .הפארק מחולק לשני מתחמים :איזור סגור )מקורה( ואיזור
פתוח .בכל מתחם קיימות נקודות עניין אשר מתאימות לילדים ולמבוגרים.
הפרויקט נולד מתוך צורך עסקי של הארגון ,כפי שהשתקף מסקרי לקוחות:
מידע אודות נקודות עניין ברחבי הפארק לוקה בחסר וקיימת תחושת אי-
וודאות בקרב המבקרים כי אכן ביקרו בכל הנקודות שיש לפארק להציע.
הפרויקט עסק בשאלה מהו הפתרון ההדרכתי המומלץ עבור מבקרי הפארק
בהתחשב בקהל יעד מגוון ,לצד הצורך של הארגון ליצור חווית ביקור
אינטראקטיבית ,מהנה ועשירה.
הפתרון ההדרכתי שגובש ופותח הינו מחולל סיור סלולארי )ניתן להתאמה עבור
אתרים ומוסדות נוספים( המורכב משני חלקים :סביבת המשתמש וסביבת
העורך .סביבת העורך הינה מנגנון ניהול שפותח עבור הנהלת הפארק המאפשר
הזנת תכנים מגוונים לרבות סרטוני וידאו ,קבצי סאונד ,תמונות וטקסט עבור
נקודת העניין בפארק .סביבת המשתמש )איור  ,(1מציגה את התכנים למבקר
באמצעות מנשק ייעודי ) (User-Interfaceהמותאם לצפייה ואינטראקציה
באמצעות מגוון מכשירי הסלולאר החכמים לסוגיהם ).(Smartphones

איור  . 1מסך הראשי בסביבת המשתמש כפי שנראית מטלפון סלולארי
לנוחיות המבקרים ,הודפסו קודי  QRעל גבי השלטים בנקודות העניין השונות
)איורים  2ו ,(3 -אשר מובילים ישירות לדף המידע באתר הסלולארי .בדרך זו,
מתאפשרת גמישות כלפי החלטת המבקר האם ומתי להשתמש בסיור.
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איור  .2דוגמה לשלט בנקודת העניין "עשב לימון" .בתחתית השלט קוד הQR-

איור  .3מוזמנים לסרוק :קוד ה QR-שמוביל למסך הראשי בסביבת המשתמש
ממצאי ההערכה הראו כי רוב המבקרים מגלים עניין בסיור האינטראקטיבי
שהעצים את חווית הביקור והלמידה בפארק .בכך ,פתרון הדרכתי לצד צורך
עסקי מסייע במיתוג פארק אוטופיה כאתר תיירותי המציע חוויית ביקור
חדשנית.
מילות מפתח :למידה ניידת ,עיצוב הדרכה ,סלולארי ,קוד ,QR-למידה חלקה.
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