
נסיונ בהדרכה? בואו לעשות מזה קריירה

קורס

 ״למד כפי יכולתך״
סדנאות ולו״ז

בהתאמה אישית.

LearnTech

״הכה את המומחה״ - מומחים מהתעשיה והשטח במפגשים ובליווי אישי.
תעודת הסמכה מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

בינה מלאכותית • תכנות • 
יצירת תוכן • טכנופדגוגיה • 

עוזרים וירטואלים • מייקרז • 
מציאות מדומה • דטה אנליסט 

• פיתוח הדרכה בהייטק

 לפרטים נוספים 
  x@beitberl.ac.il

סירקו להשארת 
פרטים ונחזור אליכם



learntech ״למד כפי יכולתך״ - רשימת הסדנאות בקורס
12 שעות( 4 מפגשים,  בינה מלאכותית בחינוך ועוזרי למידה וירטואלים )

1.5 שעות עיבוד תמונה ווידאו ומיפוי סביבה 
1.5 שעות עיבוד טקסט עברי-ערבי-אנגלי 

1.5 שעות עיבוד שמע עברי-ערבי-אנגלי 
1.5 שעות יסודות טכנופדגוגיים למוצרי בינה מלאכותית 

1.5 שעות תיוג machine learning ואימון מכונה 
1.5 שעות data science ותפקידים בתחום  יסודות 

1.5 שעות יסודות ניהול ואסטרטגיית מוצר בסביבות בינה מלאכותית 
1.5 שעות מקורות מימון ומינוף קריירה בתחום 

12 שעות( 4 מפגשים,  טכנופדגוגיה וטכנולוגיות למידה )
3 שעות טכנולוגיות ללמידה פעילה לפי דיציפלינה 

1 שעות טכנולוגיות להערכה חלופית 
1 שעות טכנולוגיות לניהול למידה LMS נפוצות 

1 שעות יסודות מימון ומינוף קריירה בתחום 
3 שעות ין ותרגול  טכנולוגיות ליצירת mooc קורסים אונלי

3 שעות צילום ועריכה א-סינכרוני 

 Assistive learning טכנופדגוגיה לבעלי מוגבלויות  
9 שעות( 3 מפגשים,  technologies וצרכים מיוחדים )

3 שעות טכנולוגיות מוצר חומרה לבעלי מוגבלויות Key2Enable כ
3 שעות טכנולוגיות מוצר תוכנה לחינוך מיוחד 

1 שעות ון  י ו יסודות בעלי מוגבלויות ושו
1 שעות יסודות הנגשה וחוק הנגישות 

1 שעות יסודות מימון ומינוף קריירה בתחום 

15 שעות( 5 מפגשים,  מטוורס ומציאות מדומה ורבודה )
1.5 שעות יסודות מציאות רבודה ושימוש פדגוגי 
1.5 שעות יסודות מציאות מדומה ושימוש פדגוגי 

3 שעות יסודות לטיפול באמנות וטיפול CBT בעזרת מציאות מדומה 
3 שעות -360 לא מדומה  יסודות צילום סביבות 

3 שעות פלטפורמות מטוורס ויצירת סביבות 
2 שעות AR ותרגול שימוש  ציוד טכנולוגי בתחום הVR ו

1 שעות יסודות מימון ומינוף קריירה בתחום 

12 שעות( 4 מפגשים,  סושל מדיה בחינוך )
3 שעות Instant )טיקטוק, אינסטגרם, סנאפצ'ט ועוד(  פלטפורמות 

3 שעות Nas Daily ליצירת סרטונים קצרים  שיטת 
1.5 שעות vbl ועקרון הרישות  שימוש יעיל ברשת 

1.5 שעות יסודות פדגוגיים לפעילות סושל מדיה 
3 שעות מיתוג עצמי-מורה ומדריך בסושל מדיה ותרגול 

27 שעות( 9 מפגשים,  דטה אנליסט )מומחה מידע ונתונים( )
3 שעות יסודות Data analyst ומהות התפקיד 

6 שעות כלי BI נפוצים 
3 שעות מאגרי מידע, חיפוש וסינון נתונים 

6 שעות אינפוגרפיקה והצגת נתונים 
6 שעות עיצוב וסטוריטלינג פרזנטציות מידע 

1.5 שעות אפיון דשבורדים ארגוניים 
1.5 שעות דטה אנליסט בארגוני למידה וחינוך 

24 שעות( 8 מפגשים,  יסודות ומבוא לתכנות )
9 שעות יסודות התוכנה ומדעי המחשב לילדים ומתחילים 

6 שעות Scratch, Lego כ שימוש בתוכנות משחקיות ללימודי תוכנה 
6 שעות תכנות סנסורים וחומרה למתחילים בעזרת ארדואינו 

3 שעות No-Code כ בניית אתרים ואפליקציות בפלטפורמות 

 פדגוגיה ודידקטיקה לסביבות למידה חדשניות - סופר סקולז
12 שעות( 4 מפגשים,  (

3 שעות 3 סופר סקולז בעולם והמאפיינים המובילים שלהם 
3 שעות סופר סקולז בישראל וארגונים בלתי פורמליים יחודיים 

3 שעות PBL משמעותי - לימוד מבוסס פרויקטים  תכנית "משק טק" ולמידת 
3 שעות כיצד מייצרים סביבות מעודדות יזמות וחדשנות 

18 שעות( 6 מפגשים,  פיתוח הדרכה ולמידה בארגוני הייטק ותעשיה מתקדמת )
3 סיורים ומפגשים במחלקות פיתוח הדרכה בחברות הייטק ותעשיות מתקדמות 

9 שעות
מערכות Learning & Development managers בהייטק 

3 שעות ובתעשיות מתקדמות 
פיתוח הדרכה ללקוחות )על מוצרים( בשיטה המבוססת על פעילות 

3 שעות CheckPoint כ
 Juno פיתוח הדרכת ולמידת עובדים בשיטה המבוססת על פעילות חברת

3 שעות ride כ

27 שעות( 9 מפגשים,  מייקרז וטינקרז )
3 שעות מבואות ועקרונות פדגוגיים 

6 שעות נגרות והנדסה למתחילים 
6 שעות מדפסות תלת ממד ותוכנות מידול תלת ממד 

6 שעות ארדואינו )תיכנות בקרים למתחילים( 
6 שעות תכנון פרויקט 

ה ד ג ב א שעות/ימים

 דלת פתוחה למנטורים
יות ותכנון התנסו

 דלת פתוחה למנטורים
יות ותכנון התנסו

 דלת פתוחה למנטורים
יות ותכנון התנסו

 דלת פתוחה למנטורים
יות ותכנון התנסו

 דלת פתוחה למנטורים
יות ותכנון התנסו

בוקר
 09:15-12:00

 טכנופדגוגיה וטכנולוגיות
למידה

 בינה מלאכותית בלמידה
נוך ועוזרי למידה  וחי

וירטואלים

 פדגוגיה ודידקטיקה
חדשנית - סופר סקולז

 מטוורס ומציאות מדומה
AR|VR ורבודה

סושל מדיה בחינוך צהריים
 14:15-17:00

 טכנופדגוגיה לבעלי
יות מוגבלו

דטה אנליסט יסודות ומבוא לתכנות  פיתוח הדרכה ולמידה
ני הייטק בארגו

מייקרז וטינקרז  ערב
17:00-19:45


