
ברוכים הבאים
;השקת הקורס הדיגיטלילוובינר
"איך למצוא עבודה" 



עולם השירותים הופך להיברידי



;והתהליך אינו פוסח גם על עולם התעסוקה

ההכוון תעסוקתי

בתהליכי למידה 
(פרטניים וקבוצתיים)

בתהליך הליווי הפרטני

גיוס והשמה



260החלטת ממשלה 
(20יולי ) 

36סעיף 
,הכשרה מקצועית המשלבת תוכן דיגיטלי. א

אוריינות דיגיטלית וליווי למידה דיגיטלית

לתעסוקה ולימודים מרחוקהכוון מקצועי. ב

34סעיף 
פיתוח הון אנושי להשתלבות בתעסוקה  

באמצעות עידוד למידה מרחוק

?איפה



? מי אנחנו
למידה מקצועית  , שמציע קורסים דיגיטליים להתפתחות אישית, ILבית ספר בקמפוס 

!ללא עלות.והכנה להשתלבות בתעסוקה בשפה העברית ובערבית

:תחומים מרכזיים
התפתחות והתקדמות בקריירההשתלבות בעבודהחיפוש עבודה

בית הספר הדיגיטלי לקריירה

:החזון
לקדם את כישורי אוריינות דיגיטלית ולמידה  

בקרב מחפשי עבודה  , עצמאית לאורך החיים
.  ומפתחי קריירה

ובמקביל לפתח ידע וכלים עבור נותני השירות 
שיסייעו בידיהם להטמיע את -התעסוקתי

באופן דיגיטלי או , הכישורים הללו בתהליכי הליווי
.היברידי



:הקורסים שלנו נועדו

ללמידה עצמאית של מחפשי העבודה וכלל האזרחים

בתיווך של יועצי  -לשילוב של למידה בתהליך הליווי והאימון הפרטני
הקריירה ללומדים

בתיווך של  -כמשאב למידה דיגיטלי בתהליכי הנחייה קבוצתיים
מנהלי הלמידה/מנחי הקבוצות



:מענים בפיתוח

בית הספר לקריירה
הדרכה ידע וכלים, בית של למידה

קבוצות  
למידה

פעילות  
,  בפייסבוק

,  יוטיוב
ואינסטגרם

הכשרה להובלת קבוצות  
היברידיות

הכשרות להטמעת תכנים 
דיגיטליים בתהליך הליווי  

הפרטני

, וובינרים מקצועיים
,  במסגרת תעסוקדע

ותוכניות שונות

הקמת מרחבי  
למידה מקצועיים

(אתר בהקמה) 

פיתוח מתמיד של 
תכנים וקורסים  

דיגיטליים

קבוצות  
אימון

-הקמת מרחב לדיון משותף
פייסבוקקבוצת 

-מנהלי הדרכה ולמידה
בתהליכי ליווי קבוצתיים

-יועצים ומקדמי קריירה
בתהליכי ליווי פרטניים

לומדי קצה

מדריכים כתובים להטמעת התכנים
2022מרץ : צפי



;תפיסת הלמידה שלנו
הטמעת הלמידה העצמאית בתהליך הליווי

?מדוע
תהליך חיפוש  -עולם העבודה משתנה ודינמי•

העבודה קורה כל שנתיים או שלוש

לייף לונג  "להפוך את הלומדים ל-המשימה שלנו•
סביב התוכן התעסוקתי" לרנרס

השימוש בקורסים הדיגיטליים מרחיבים את  •
ההשפעה שלנו על הנועצים לפיתוח כישורים

?איך
באמצעות הפניה למנות קטנות ומדויקות של  •

למידה דיגיטלית



ולתקן לבד, תן לי לבצע לבד

נדמה לי שאני יודע  , כשאני נתקל, תן לי לבצע לבד
מה גרם לכך

אך  עזור לי לתקן את התקלה, תן לי לבצע לבד

-תיווך השימוש ביישום דיגיטלי חדש
מנקודת מבטו של הלומד

אזור  
הרכישה

אזור הביצוע  
העצמאי

אזור  
ההתמודדות

אזור  
השליטה

(ברמת התוצאה)תראה לי מה זה עושה 

(ברמת התוצאה)תסביר לי מה זה עושה 

הדגם לי את התהליך בזמן שאעקוב אחריך

היה לצידי בזמן שאני מבצע את התהליך בפעם הראשונה

תן לי לבצע לבד עד שאתקל בתקלה

תן  לי לבצע יחד עם לומדים נוספים  

תן לי לבצע לבד ותן לי פידבק

או זמין כשאני מבצע, היה באזור

תן לי להדגים לאחרים כיצד לבצע

תן לי להדגים כיצד ניתן לבצע באופן יעיל  
יותר

תן לי ללמד את זה



?אילו קורסים ניתן למצוא היום בבית הספר
עולם הכישורים

מסלול חיפוש ומציאת עבודה

זה הקורס  
שנעסוק  
בו היום



?אילו קורסים ניתן למצוא היום בבית הספר

ודיגיטליזמות 

עבודה מרחוק



...למי שרוצה לדעת יותר

קורס למידה היברידית בתעסוקה
כיצד לשלב למידה דיגיטלית בתהליך הליווי הפרטני

15.02.22נפתח ב 

סתוהרשמה אצל *

הדיגיטלי לקריירהס"ביה
litalk@itevet.org-הספרביתפרויקטמנהלת, ליטל קינן בלט

asafsn@itevet.org-מנהל הלמידה והקהילה של בית הספר, אסף סנפירי
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