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 הווירטואליאמנת הקמפוס 

רואה עצמה כרשת המכללות הטכנולוגית המובילה בישראל, פורצת עתיד, רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ 

יעד להניף את דגל ההוראה הציבה לעצמה  . רשת עתידעולם הטכנולוגיה תחומידרך ומובילה בכל 

 בתחום זה.המתוקשבת ולהוות גורם משמעותי ומוביל אף 

העברה ושמירה על הידע    ,אמצעי פדגוגי חשוב ומרכזי לפיתוח  הווירטואלימכללות רואה בקמפוס  רשת  עתיד  

 בהם עוסקת הרשת.בתחומים הרבים המקצועי הנרכש 

. אנו  לשיפור דרכי ההוראה  ,דיגיטליים חדשנייםהוראה  ילהטמיע כלימבקשים מכללות רשת עתיד באנו 

 .21-הסביבה הדיגיטלית מאשפרת פיתוח מיומנויות הדרושות לסטודנטים שלנו במאה המבינים כי 

ברשת תפקידו של הקמפוס הווירטואלי המתקפת את המעצבת ו הקובעת,על  בסיס  הנ"ל נכתבה אמנה זו 

 את מקומו של זה בעולם הפדגוגי הקיים ברשת.עתיד ו

 :הווירטואליהקמפוס 

 הוראה משמעותי בכלל התחומים הנלמדים.יהווה נדבך מרכזי וכלי  ❖

 סביבות טכנולוגיות ממוחשבות עתירות ידע לטובת כלל המרצים והסטודנטים הלומדים ברשת. יכיל ❖

ע"י המרצה או רכז האמון על תחום אשר יתופעל ניהול כל הסביבות הטכנולוגיות לכל קורס אמצעי  ❖

 הדעת.

 יבוצע ע"י מרצה הקורס.אשר הכוללים  רלוונטייםתכני למידה כלי לתיעוד  ❖

 מעבודת המרצה. אינטגראליהווה חלק אשר יניהול סביבת הלמידה ע"י מרצה הקורס כלי ל ❖

מאגרי ידע  הקמפוס הווירטואלי יהווה מקור לידע הנצבר ויכיל    –הספרייה הטכנולוגית הדיגיטלית  הינו   ❖

אנו  .רשת עתידומרכזי ההכשרה של מכללות הבכל התחומי הדעת הנלמדים בפריסה ארצית בכל 

: רת ידע בין כל גורמים הרלוונטייםנפעל להקמת ספרייה טכנולוגית דיגיטלית שתאפשר שיתוף והעב

 רכזים ומנהלים. ,מרצים מידים,תל

יכיל שיעורים / קורסים מתוקשבים המועברים ע"י    הווירטואליהקמפוס    –למידה מתוקשבת  הינו כלי ל ❖

הלמידה המתוקשבת תאפשר ניגשות וזמינות גבוהה לכלל הסטודנטים / מועמדים  אנשי המקצוע.

ללמידה וכלי נוסף להכשרת סטודנטים ברשת המכללות ובכך תשפר את איכות ההוראה והשירות 

 לכל הלומדים ברשת. ניםהנית

 ישמש להכשרות מנהלתיות והאחרות לטובת עובדי הרשת הפרוסים בכל רחבי הארץ. ❖

 :החזון הדרך להגשמת

מטה, מנהלי מכללות, בתי ספר ומנהלי מרכזי הכשרה,  –הצגת החזון בפני כלל הגורמים ברשת  .א

 מרצים ומדרכים והסגל המנהלי.
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זון בדרך של הזנת הידע שברשותם רתימת הגורמים הרלוונטיים על מנת שיתרמו חלקם להגשמת הח .ב

, עמם  באמצעות קיום מפגשיםהיתר    בין,  למערכת, צילום השיעורים שהם מעבירים ובדרכים נוספות  

 .שלהם הדרכות ואף עדכון הסכמי ההעסקה

הרשת, יתקיימו הן ברמת מכללה והן ברמת מטה    אשר  ישיבות סטאטוס ומעגלי חשיבה בנושא  קיום   .ג

, לשפר את שיטות העבודה לשם הצלחת יישום להתעדכן ולחלוק  את הידע הנרכש ,על מנת לעדכן

 .החזון הלכה למעשה

 תמיכה בהטמעת המהלך ברמת מכללה ומטה . אספקתהדרכות ו קיום .ד

עידוד התלמידים להשתמש במערכת, באמצעות הצגת היתרונות, הדרכה לגבי אופן תפעולה, ואף   .ה

 קיום חלק מפעילויות החובה באמצעות המערכת בלבד.

ל אבטחת , תוך הקפדה עשדרוג המערכת באופן שוטף, על מנת שתעמוד תמיד בחזית הטכנולוגית .ו

 המידע הצבור בקמפוס הוירטואלי בסטנדרטים גבוהים.
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