
חדשנות  

בעולם  

ההדרכה

ורשיניןאז 'ג

,  מנהל מחלקת פיתוח למידה

בזק בינלאומי



חדשנות  

בעולם  

ההדרכה

מטרות ההרצאה

:בסוף ההרצאה אתם תוכלו

אפקטיביעקרונות של העברת מסר 3לפרט •

מתקדמותדוגמאות לשיטות הדרכה 3לתת •

חדשניות בארגון ליישם טכנולוגיות הדרכה •

כלים פשוטים3שלכם בעזרת 



?מהי למידה אפקטיבית



?מהי הרצאה



?מהי הדרכה



האוניברסיטה היא מקום  "

שבו רשימות הפרופסור  

עוברות ישר לסיכומים של 

הסטודנטים מבלי שעברו 

"דרך מוחו של אף אחד מהם

טווייןמרק 



המוח אינו כלי קיבול  "

אלא עץ , למלאושיש 

"שיש להציתו
פלוטארכוס



עקרונות של העברת מסר אפקטיבי3



לקבוע מטרה ודרך: 1עיקרון 

יש להתמקד במה שהעובד  

במה  ולא לעשות צריך 

.לדעתשהעובד צריך 

:לדוגמה, מדידותמטרות 

את תהליך  יכירהעובד •

החלפת גלגל

שלבים  3יפרטהעובד •

בהחלפת גלגל 



בטכניקות מסירהלהשתמש : 2עיקרון 

ה"קתימב
קול

תנועה

ידיים

מבט

בטחון

הומור/ הופעה



קול

עוצמת הקול

קצב דיבור

ניסוח השפה

ל
קו



תנועה

מדריך צריך להיות דינאמי

להסתיר את המקרןלא 

בשפת הגוףעקרונות 

ה
ע
נו

ת



תנועה



ידיים

המחשת דברים

שימוש באצבעות כדי לסמל שלבים

ריקותידיים שמירה על 

ה
ע
נו

ת



מבט

לשמור על קשר עין

לא להיתקע על מודרך אחד

בעזרת מתנדבים  הקראות / הדגמות

ט
ב

מ



ביטחון

שליטה בתכני ההדרכה

לא להיות עסוק בחומר כתוב

התחשבות במודרכים חסרי ביטחון

ון
ח

ט
בי



הומור/ הופעה

לא על העובדים, לצחוק על עצמך

(מגזרים, מגדרים)לשמור על אתיקה 

הופעה מכובדת

ר
מו

הו
 ו

ה
ע
פ

הו

הכנת אביזרי הדרכה מראש



המודרך כשותף בהדרכה: 3עיקרון 

שאלת שאלות

(שאלות מעוררות מחשבה)תכנון שאלות מראש 

(קדימה, הצידה, אחורה)התמודדות עם שאלות  

ף
ת

שו
כ
ך 

ר
ד
מו

ה

משחק, עבודה בקבוצות, ניתוח מקרים, הפעלות



טכנולוגיות למידה



סקר

03-5026612
4044-1למידה פרונטאלית 
4044-2למידה מתוקשבת   

http://www.sms-hit.net/


?למה למידה מתוקשבת



?למה למידה מתוקשב



יתרונות למידה מתוקשבת

למידה בזמן שנוח לעובד

בקצב אישי ואפשרות לחזור על אותו חומר מספר פעמיםלמידה 

הפצה בלחיצת כפתור

ת
ב

ש
ק

תו
מ

ה 
ד
מי

ל

(ציונים, דוחות)בקרה 

(במקום לחלק ניירת)לעדכון נוח 

(אם בנוי נכון)למידה אפקטיבית יותר 

לומדת בטחון להצגה לאיציק/main.swf


SMS-HIT

www.sms-hit.net/

http://www.sms-hit.net/


QR Code

www.qrstuff.com

QR – quick response

http://www.qrstuff.com/


Drive4D אלטרנתיבימבית

Drive4D/לומדת שמירת מרחק - משותף עם גאז/main.swf
Drive4D/לומדת שמירת מרחק - משותף עם גאז/main.swf


פלטפורמה לניהול למידה

לוגו

ארגוני



Edu-Tube

http://edutube-hit.telem-hit.net/user/activity.aspx?e=2&id=121
http://edutube-hit.telem-hit.net/


AR – augmented reality



ARבהדרכה



AR Code



Google Glass



Google Glass



תודה

:בסוף ההרצאה אתם תוכלו

אפקטיביעקרונות של העברת מסר 3לפרט •

מתקדמותדוגמאות לשיטות הדרכה 3לתת •

חדשניות בארגון ליישם טכנולוגיות הדרכה •

:כלים פשוטים3שלכם בעזרת 
SMS-HIT
QR-Code
EDU-Tube


