
 סילבוס  -בארגונים למידה ניהול קורס
 

  שעות היקף נושא  

 אקדמיות

 ? זה את צריך בכלל למה  – ארגונית הדרכה 1

  למידה  ארגוני בנויים כיצד? בארגונים למידה נבנית איך ? הלמידה עקרונות  מהם? ללמידה  הדרכה בין  ההבדל מה? ארגונית למידה מהי

    )?תהליכים,  תפקידים, פונקציות(

5 

 מגמות בעולם הלמידה הארגונית ואיך הוא מושפע  ממגמות בעולם בכלל ? 2
   הלמידה ובעולם בעולם טרנדים
 A.D.D.I.E|  | אלפא|  מ"תל : למידה  תהליכי בפיתוח מרכזיים  מודלים
 | Triple E 70:20:10: ארגונית ללמידה חדשות מגמות
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 ?איך מייצרים ערך  לארגון  בעזרת  למידה? איך ממצבים את  עצמנו 3
 ?למידה מנהל של המקצועית הערך תפיסת  מהי? הלמידה מנהל מיהו

 ?בארגון אסטרטגיים שותפים מאתרים איך

 ?(Positioning(  עסקי  כשותף  להתמקם כדי משקיעים איפה

5 

 5 יעודכן בהמשך  -הרצאת אורח 4

 איתור ואבחון צרכי למידה 
 ?זה בתהליך מחפשים  אנחנו מה?  צרכים איתור  תהליך מהו
 ? שקיבלנו המידע  את ומנתחים אוספים איך

 המשך... איתור ואבחון צרכי למידה  5

 : הדרכה בפיתוח ושלבים עקרונות
 פתרונות   על החלטה|  Ps  6(( תפקיד מרכיבי |  ומדדים מבחן  מצבי|  מטרות הגדרת|  חשיבה רמות

   שיעור בניית|  למידה

 מפתח  שאלות|  למידה פרויקט ניהול

 אופרציה  תוכנית/  מקיפה למידה  תוכנית בניית
 לקחים   הפקת/  מנחים/  מדריכים הכנת

 

 ?איך מנהלים תוכנית  למידה ארגונית
 ?  למידה  מטרות מגדירים איך? בלמידה  שינוי מנהלים איך

 ?   הדרכתי רציונל לבנות  כדאי למה

5 

 5  ’) עדי יודלביץ  -הרצאת אורח 6

 תקציב ומדידת אפקטיביות 
 ) ארוך/קצר טווח(  אפקטיביות ובחינת להערכה  גישות

 Kirkpatrick  מודל עם  היכרות
 ?מתחילים מאיפה|  למידה תקציב ניהול

 אסטרטגי  ככלי  התקציב
 שוטף   וניהול  וליחידה ללומד תקציב קביעת

 תשתיות ושיטות למידה  7
 למידה   שיטות הפנינג
 ?בארגון למידה  לניהול המערכות ומהן  שונות  למידה וטכנולוגיות   מתודות עם  הכרות

 ?הנכון הפתרון את בוחרים וכיצד

5 

 העברת מסרים  8
 ?  מתאים מסר בונים  כיצד? היעד קהל את להבין  לנו חשוב למה? מסר מהו

 ?  קהל בפני ולהציגו  מסר להעביר איך
 ?שלנו המסר לחיזוק  בהם  להשתמש יכולים שאנחנו הכלים הם מה

5 

כ "סה  40 

 .א"כ דקות 45 בנות אקדמיות שעות הינן  בקורס  ההדרכה שעות

 
 
 


