
 
 "למידה דיגיטלית" לתחום חפיתו ת/מנהל ה/דרוש אחוה האקדמית למכללה

 
ם לטובת מקווניהעושה שימוש באמצעים  ,"למידה דיגיטלית" מתייחסת לתהליך למידה והקניית מיומנויות

מנוף לחשיבה  ;ת הלמידהישיפור והעצמת חווילצורך  שחדממקסום התועלת הפדגוגית, ארגון ובניית הידע 

יכולת העמקת את המכללה האקדמית אחוה רואה כאחת ממטרותיה  .הוראה ולמידה על תהליכי מחודשת

לקדם  שאיפתה היאים. קדמילפעול בסביבות המשלבות טכנולוגיה עם תחומי הידע הא הסגל והבוגרים/ות

ורלבנטיות  , יזמות, גיווןיכולת לקדם חדשנותהבאמצעות הרחבה והעמקת  רמת ההוראה במוסדאת 

 .שונים ומגווניםרחב של כלים דיגיטליים נשילוב  באמצעותאה ולשדרג את חווית הלמידה בהור

 

 :התפקיד תיאור

 100%שרה: מ היקף 

 נשיאת המכללהכפיפות : 

 
 

 :התפקיד הגדרת

 והטמעה שלה. , יישוםשנתית לקידום הלמידה הדיגיטלית במכללה-בניית תכנית אסטרטגית רב 

  לקדם את עליהם כדיוחשיבה מחודשת  םעיצובה, ולמידה במכללתהליכי הוראה גיבוש והובלת 

 בחוויית הלמידה של הן את הלמידה הדיגיטלית למשמעותית להפוךו הלמידה החדשותהזדמנויות 

 .םוהן בהכשרת םיהסטודנט

 ארגוניים וחוץ פנים פעולה שיתופי קידום תוךלמידה דיגיטלית במכללה,  ייזום. 

 עם היחידה לקידום ההוראה ובעלי  בשיתוף למידה דיגיטלית בנושאי הכשרות מרצים ארגון

 .תפקידים בבתי הספר

 וחדשנות יזמות של התפיסה להטמעת וימי עיון סגל מפגשי , השתלמויות ובהובלת בתכנון סיוע. 

 דיגיטציה ולמידה דיגיטלית בתחום קוראים קולות של והגשה הובלה. 

  בהתאם לצורך. וחיצוניים מכללתיים בפורומים השתתפות 

 :התפקיד דרישות

 יתרון להשכלה אקדמית באחד מהתחומי  יתרון. –, תואר שלישי חובה – שני תואר  :השכלה

 הבאים: טכנולוגיות למידה, מערכות מידע, חינוך 

 חובה – בארגונים ויזמות חדשנות בהובלת ניסיון. 

 חובה – אדמיניסטרטיבי ניסיון. 

 שליטה ב-Moodle  המיועדים להוראה בהשכלה גבוהה.וכלים דיגיטליים 

  ניסיון בהכשרה והנחיה מקצועית של סגלי קורסים ומפתחי הדרכה בתחום הלמידה הדיגיטלית

 בכלל ובמוסדות האקדמיים בפרט.

 

 :נדרשות ומיומנויות כישורים

 תהליכים הובלת ויכולת גבוה עבודה מוסר, ניהול יכולת. 

  אנשים בהיעדר סמכות פורמלית ויצירת שיתופי פעולה.יחסי אנוש מעולים, לרבות יכולת הנעת 



 פדגוגית ויזמות יצירתיות. 

 מהירה למידה יכולת, ממוחשבת עבודה בסביבת שליטה. 

 מיטבית זמן ניהול ויכולת משימות ףעדוית, לחץ בתנאי עבודה יכולת.  

 .תקשורת בין אישית ברמה גבוהה 

 תודעת שירות גבוהה 

  החלטות מתוך הבנה מעמיקה הן של מטרות הארגון והן של יכולת עבודה עצמאית וקבלת

 .האינטרסים של השותפים

 .ידיעת השפות עברית ואנגלית ברמה גבוהה מאוד 
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