
 

        לקידום ההוראההיחידה  2022ספטמבר  -תכנית הדרכות סגל 

 לרישום 

 שעות  מיקום/מועד הסדנה 

1 
   פודקאסטים

 שלי סבר

 שנייום  5.9  

 בקמפוס 
  09:00-15:00 

2 
 הרישום מוגבל. פרטים בתקציר איך ללמד סטודנטים לעבוד בצוות? 

 פרופ' סיגל תפארת     

 יום שלישי  6.9

 בקמפוס 

09:00-12:00 

 

3 

 שיעור אפקטיבי מבוסס מצגת 'מותאמת'  -למתרגלים 
 במקצועות הנדסה/מדעים מדויקים. 

 קרן כליף 

 יום רביעי  7.9

 בזום! 
09:30-12:45 

4 

 ניתן להירשם לחלקים  כלים נבחרים לשילוב בלמידה, גם מרחוק 3

 דפי משימות אינטראקטיביות. Wizer.me .א

  .עצמית/כמשימה לסטו' למידהיחידת כ מעוצבדף אינטרנטי    Smore .ב

 .מבדקי ידע/עמדות כאינטראקציה במהלך השעורים וביניהם  Quizizz. ג

      טל מיכלוביץ

 חמישי יום  8.9  

 בזום! 

 

 09:00-10:30 א.

 10:45-12:15 ב.

 12:30-14:00 ג.

5 
 דגמים ללמידה שיתופית  3

 אייל ד"ר ליאת 

 ראשון יום  11.9

 בזום! 
  09:30-12:00 

6 

 ניתן להירשם לחלקים ('עוגני ידע'סרטונים )ללמידה עצמית, כ 

 כיצד ליישם וביעילות.  לסרטון PPממצגת  .א

 ה שלב אחר שלב.כוונה/המחש סרטוני סמן לה ScreenOmatic .ב

 .(צפייה אקטיביתל) בתוך סרטוניםשאלות  EDPuzzle. ג

      מיכלוביץטל 

 יום שלישי 13.9

 בזום! 

 09:00-11:00 א.

 11:15-12:30 ב.

 12:45-14:00 ג.

7 

Moodle 1-  פורמט קורס חדש: חידושים, שיפורים וארגון מידע 
 ( Blended Learning) מקוונות למידה עצמיתיחידות  תומך ב

 איילת קיי עזר  

 יום רביעי  14.9

 בזום! 

 י רביעיום  21.9  

 בזום! 

09:30-12:30 

8 
 מה הסיפור שלך ? סטוריטלינג והעברת מסרים יעילה

 ד"ר נועם פיינהולץ 
 חמישי יום  15.9

 בזום! 

  09:00-10:15 

9 

   Data Visualizationעיצוב מצגות בדגש על 

 ניתן להירשם לחלקים סדנה  ב.א.הרצאה + 

 ירדן אדמיאן 

 10:30-12:00 א.

 12:15-14:00 ב.

 

10 

 ת ובניית יחידות למידה עצמית מקוונ תכנון והדגשים ב
 Blended Learningבפורמט המשולב 

 ד"ר עפרה הנמן 

 ראשון יום  18.9

 בזום! 
  09:30-12:45 

11 

 Genially  !תבניות מעוצבות ליצירת מיני לומדות ובקלות 

 ניתן להירשם לחלקים   מתקדמים-א.מתחילים   ב. המשך

   קרן אייז

 שנייום  19.9

 בזום! 

 09:00-10:30 א.

 10:45-13:00 ב.

12 
 למידה מבוססת דילמות  

 יום שלישי 20.9 ד"ר ליאת אייל 

 בזום! 

  09:30-12:45 

13 
 ככלי לביצוע אנליזות Web Of Scienceמאגר 

 יצחק -מיכל מצליח
  13:30-14:30 

14 

Moodle 2- מבדקי ידע, מעקב למידה ועולם הדוחות 
 ( Blended Learning) מקוונות למידה עצמיתיחידות  תומך ב

 איילת קיי עזר 

 י חמיש יום  22.9

 בזום! 

 ישניום  3.10

 בזום! 

 09:30-12:30 

 

15 

 עברית קשה שפה 
 על המענים המיטביים לסטודנטים שעברית אינה שפת האם שלהם  

 נעמי אורן 

 חמישי יום  22.9

 בזום! 
09:00-11:00 

https://forms.gle/Yuvw724DfdURsxMP8
https://www.edutech.ruppin.ac.il/digital-tools-1/quizizz


 

 פודקאסטים 

 שלי סבר בהנחיית 

  בקמפוס! 09:00-15:00, שניספטמבר, יום  5

 

איך מפתחים כותבים, מקליטים  .פודקאסט  כדי ליצורלדעת  חשוב כל מה של זו ייחשפו המשתתפיםבסדנה 

. בנוסף תורחב ההתייחסות לאפשרות של שימוש במדיה זו כערוץ תוכן להפצת ידע  ועורכים פודקאסט

אקדמי/מקצועי של המרצים, לסייע למיצוב תחום המומחיות שלהם, נטוורקינג, ניהול קהילה, בניית ספריית 

 תוכן ופיתוח קהילת שומעים בארץ, בעולם ועוד. 

אסט יוכל לסייע למרצים גם ככלי לימודי : כתוכן נוסף להנגשת ידע בלמידה דיגיטלית, כמשימה  פודק

 לסטודנטים ועוד. 

 תכלול התנסות מעשית ותתמקד בדגשים הבאים: הסדנה 

  ומקצועית .  אסטרטגיה אישית -למה ליצור פודקאסט  ▪

 איך לתכנן וליצור תוכן איכותי למדיה זו.   -אסטרטגיית תוכן  ▪

 כל השלבים להכנת פרק. -פקה והפקה בפועלטרום ה ▪

 ביום שאחרי ההקלטה.  -שיווק והפצה ▪

'תכנית עבודה' לפיתוח והקמה  שיהווהט אסלהקמת פודק מפורט מדריך  יקבלו המשתתפיםבסיום הסדנה 

 .טלפון נייד שניתן להקליט באמצעותו   נדרש:  יציוד בסיס  של פודקאסט משלהם. 

 

פודקאסט   מנהלת את קהילת הפודקאסטרים של ישראל וזוכת פרס, פודקאסטרית ו על המנחה, שלי סבר

מנהלים.ות בכירים  מלווהיועצת אסטרטגית, ופרסום. בנוסף, שנתיים ברציפות בקטגוריית שיווק   ,השנה

 ועוד.  אסטרטגיות שיווקת החלטות לשינוי עסקי, לפיתוח  בתהליכי חשיבה וקבל, ועסקי תהליכי מיתוג אישיב 

 

 

 

 איך ללמד סטודנטים לעבוד בצוות 

 בהנחיית פרופ' סיגל תפארת

 בקמפוס! 09:00-12:00בספטמבר, יום שלישי,  6

 

בקורסים רבים הסטודנטים נדרשים לעבוד בצוותים להגשת עבודות. עצם המטלה בצוותים יוצרת התנסות  

 בעבודה בצוות, אבל האם אנחנו מלמדים אותם איך לעבוד בצוות?  

אוניברסיטת מינסוטה פיתחה מודל הדרכה לסטודנטים על עבודה בצוותים. אפשר ליישם את המודל הזה  

 בו.   סטר או לפני ביצוע המשימה בצוותים.  בסדנא הזו נלמד על המודל ונתנסהבשיעור אחד בתחילת הסמ

. מכיוון שרצוי להעביר את ההדרכה הזו רק פעם אחת במהלך התואר, הרישום  מספר המקומות בסדנא מוגבל

המודל,  יתבצע תוך כמה שיקולים. הנרשמים והנרשמות מתבקשים לציין את הקורס בו הם רוצים ליישם את 

 את גודל הצוותים בקורס ואת שנת הלימוד. 

 

שנה בתחום הפסיכולוגיה. סיגל מתעניינת במיוחד  20מרצה ברופין מעל  ,על המנחה, פרופ' סיגל תפארת

בהקניית מיומנויות אקדמיות ומקצועיות. ברוח זו היא מלמדת קורס בשם "פיתוח מיומנויות לשוק העבודה 

איך לעבוד בצוות בעזרת מודל שפותח  .ותורס הזה את הסטודנטיםהחדש." בשנה שעברה לימדה בק

 . היו־טיוב  ערוץ או ב  לאתר של סיגל   -באוניברסיטת מינסוטה. לפרטים נוספים על הקניית מיומנויות  

 

 

https://www.tifferet.info/
https://www.youtube.com/c/SigalTifferet/featured


 

 * שיעור אפקטיבי מבוסס מצגת 'מותאמת' -למתרגלים 

 קרן כליף  בהנחיית

 מותאם למקצועות ההנדסה/מדעים מדויקים* בזום! 9:30-12:450בספטמבר, יום רביעי,  7

 

 . עקרונות יישומיים להעברת שיעור אפקטיבי בשילוב מצגת 'מותאמת'  תרגליםמטרת הסדנה להקנות למ 

בהעברת כמויות רבות של 'חומר' ע"י בניית מצגות פשוטות, בהירות,  למתרגלים יישום העקרונות יסייע  

 ובעיקר קלות להבנה ויקדם הבנה/הפנמה טובה יותר של החומר, תרגול ויישום שלו. 

 ות הבאים : יודגמו ויתורגלו העקרונ בסדנה זו 

 כיצד מכניסים מידע רב לשקף ומה העומס הרצוי בו כדי להעביר את המסר באופן אפקטיבי ללומדים.  ▪

 מהו סדר השקפים הנכון במצגת, מהי הדרך הנכונה להציג דוגמה ארוכה על מספר שקפים ברצף.  ▪

 יבינו ויראו את התמונה המלאה. דנטיםהסטו "עוד מעט..." מהמצב בוכיצד להימנע  ▪

 במצגת.  מופיעד לרתום את הסטודנטים להקשבה עוקבת ופעילה למרות שכל החומר כיצ ▪

 הסדנה תשלב הדגמות והתנסויות גם מתוך החומרים/מצגות המשתתפים. 

 החומרים הנכתבים על הלוח. של או תיעוד  מצגות לדוגמא (1.9)עד  המשתתפים מתבקשים לשלוח מראש

 

שנות ניסיון בהוראת התכנות לסטודנטים, חברת סגל במכללת אפקה  15בעלת מעל   על המנחה, קרן כליף,

תעודות הצטיינות בהוראה. מפתחת ומרצת תכנית הלימוד הדיגיטלית ללימוד מדעי המחשב לבגרות  11ובעלת 

 ,  מנחה סדנאות למרצים במוסדות אקדמיים שונים בארץ. Campus IL-מטעם משרד החינוך ב 
 

 

 לשילוב בלמידה, גם מרחוק כלים נבחרים  3 

 בהנחיית טל מיכלוביץ

 ניתן להירשם לחלקים  בזום!  09:00-14:00י, חמיש, יום ספטמברב 8

 

במקום מאורגן אחד שניתן לשלב  מאפשרים ליצור יחידות למידה, הנגשת תוכן + מבדקיםהכלים המוצעים 

  .למידהליך/תוצר ניתן לעשות בהם שימוש גם כמשימה לסטודנטים לסיכום תה.  Moodle-באתר הקורס ב 

 הכלים הבאים:  3-בסדנה תשולב התנסות מעשית ב 

 

 Wizer.me  - חלק א' 09:00-10:30

izer.meW  ליצור דף משימות אינטראקטיביות ומגוונות במקום המאפשר תומך בעברית, ידידותי, כלי חינמי

  ללמידה עצמית ולכלוליחידת מידע כיחידת לימוד ממוקדת או כמבדק מגוון לסיום לשלב ניתן  מאורגן אחד.  

 .  שאלותומגוון סרטונים, תמונות, טקסטים, 

 

 Smore  - ' בחלק  10:45-12:15

moreS   כלי חינמי, ידידותי ותומך נהדר בעברית המאפשר לבנות במהירות דף אינטרנטי מרשים וחדשני

 להצגת מגוון תכנים: תמונות, קישורים, סרטונים, מאמרים, קבצי טקסט, הטמעה של שאלונים ועוד.  

בניית יחידת   בו כמובסדנה יוצג הממשק ומגוון היכולות המתאפשרות באמצעותו וכן אלטרנטיבות השימוש 

או כפרסום   כתוצר למידה מעוצב לימוד עצמית מקוונת, משימה לסטודנטים להצגת תהליך למידה 

 לסטודנטים לשימוש בכלי(.   הכוונהסרטון )באתר   אירוע/השתלמות.

 

 

https://www.edutech.ruppin.ac.il/digital-tools-1/wizer.me
https://www.edutech.ruppin.ac.il/digital-tools-1/smore
https://vimeo.com/539126868/9b0fa1dca9


 

 

 Quizizz  - ' גחלק  12:30-14:00

Quizizz פשוט לשימוש המאפשר שילוב של מבדקי ידע/עמדות/סקרים המתנהלים באופן  כלי חינמי ,

   שיעור, גם בכיתות גדולות.תחרותי. מתאים לשימוש במהלך 

 המרצה מקבל/ת מידע מהיר על רמת הידע/הבנה בכיתה, ויכול לנווט/להעמיק את השיח/דיון בשיעור. 

 סינכרונית(. -ניתן לעשות בו שימוש גם מרחוק, כמענה לפני/אחרי השיעור )למידה א

 

ספר.   אוניברסיטאות, מכללות, ובתי  -מרצה בתחום התקשוב במשרד החינוך  על המנחה, טל מיכלוביץ,

ברחבי העולם   Ed-Techהנחה בהצלחה מרובה סדנאות רבות לסגל המרכז האקדמי רופין. מעורב בקהילות 

  –פופולארי בנושא שילוב כלים וטכנולוגיות תקשוב בהוראה ובלמידה. בתחום העסקי  YouTubeומתחזק ערוץ  

של מגזר החינוך בחברת מיקרוסופט ישראל ושימש היועץ הטכנולוגי לשילוב  Office365הוביל את תחום ענן 

   טכנולוגיה בחינוך.

 

 ו'קבוצות מתלכדות' Jigsaw ,TPS -דגמים ללמידה שיתופית  3 

 ד"ר ליאת אייל  

 בזום!  09:30-12:00בספטמבר, יום ראשון,  11

                                 

על שלושה דגמים ליישום  בסדנה יוצגו העקרונות של למידה שיתופית, במסגרתה יתנסו המשתתפים וילמדו

 ו'קבוצות מתלכדות'.  TPS, דגם Jigsawדגם  שלה בשיעורים :

לסדנה זו מתאימים ליישום במגוון דיסציפלינות, גם בתחומים ריאליים וגם בתחומים  הדגמים שנבחרו 

תרבותי בתהליך הלמידה, כלומר מכירה  -הומניסטיים. גישה פדגוגית זו מדגישה גם את ההקשר החברתי

 בערך השונות ומביאה לביטוי את פוטנציאל התרומה של כל סטודנט לתוצר איכותי המושג במאמץ קבוצתי.

משך לסדנה ניתן יהיה לתכנן שיעורים או יחידות לימוד תוך שימוש בדגמים אלו תוך שמירה על סטנדרטים  בה

   .אקדמיים גבוהים

 

 ראש התכנית 'חדשנות ועיצוב למידה דיגיטלית באקדמיה' במכון מופ"ת,  על המנחה, ד"ר ליאת אייל, 

המיועדת להכשיר סגל אקדמי ובעלי תפקידים לפתח מומחיות בעיצוב דרכים חדשניות לעיצוב חווית הלמידה 

  חוקרת ומרצה בכירה במכללת לוינסקי לחינוך. .בקורסים האקדמיים

 

 

 

 'עוגני ידע'(-כסרטונים )ללמידה עצמית 

 בהנחיית טל מיכלוביץ

 ניתן להירשם לחלקים בזום!   09:00-14:00בספטמבר, יום שלישי,  13

 

ממוקדת להנגשת מידע באופן בהיר ומובנה. ניתן לבנות באמצעותם יחידת למידה עצמית  סרטונים מהווים דרך 

מקוונת, או להיעזר בהם כ'עוגני ידע' בתחומים מאתגרים/קשים, הם יסייעו לסטודנטים לאורך הקורס או  

 בראשיתו של קורס ויצמצמו פערי ידע/הבנה. 

ועוד. למידה: לסיכום נושא, להדגמת פתרון תרגיל מורכב  ת סרטון כתוצרי לבנניתן לתת משימה לסטודנטים  

 כלים:  3בסדנה זו יתנסו המשתתפים וילמדו את העקרונות לגבי 

 

https://www.edutech.ruppin.ac.il/digital-tools-1/quizizz


 
 
 

 לסרטון PPממצגת   חלק א'  09:00-11:00

קול/הסברים אינטראקציות, כמו מגוון בשילוב  )כהרצאה מוקלטת( מתאפשרת המרת מצגת קיימת לסרטון

 ועוד.  של המרצה, סימון/כתיבה ע"ג המצגת, צילום המרצה ע"ג המצגת

 . יעיל  באופן ן שלועדכו ו/או  עריכתואך גם תהליך יצירת הסרטון  בסדנה יודגם 

 

   ScreencastOMatic' בחלק  11:15-12:30

ScreencastOMatic  ידידותי ליצירת סרטוני הדגמה/הדרכה קצריםפשוט ו כלי ,tep by StepS  על חומר

סדורה וממוקדת על תוכן המוצג במצגת, תוכנה, כלי או אתר, הוא מאפשר  מותאם מאד להכוונההכלי הלימוד. 

ליווי קולי  ותוספת של  ( באזור מסוים, מאפשר סימון בחיצים, צורות או טקסטים להדגשה, Zoom inלהתמקד ) 

 ו/או חזותי של המרצה בפינת המסך )אם בוחרים בכך(. 

 

  EDPuzzle חלק ג'  12:45-14:00

EDPuzzle   נהדר ופשוט לשימוש התומך ב'צפייה אקטיבית' בסרטונים.   כלי 

צפייה במהלך אישי   מענה/ לעודד מיקוד/חשיבההסרטונים עצמם,  ניתן לשלב שאלות מסוגים שונים בתוך

 .Moodleמקוונות באתר הקורס ב במסגרת בניית יחידת לימוד ד ללמידה עצמית בתוכן המקוון. הכלי יעיל מא

 . בשימוש בכלי ויוכלו ללמוד גם על אופן הצפייה בתוצאות והערכתםהמשתתפים  יתנסו בסדנה 

 

 לעיל.  ו, ראמיכלוביץעל המנחה, טל 

 

Moodle 1 -  פורמט קורס חדש: חידושים, שיפורים וארגון מידע 

 בהנחיית איילת קיי עזר 

 בזום!  09:30-12:30בספטמבר, יום רביעי,  14

  בזום! 09:30-12:30 ,רביעי, יום בספטמבר 21

 

 מומלץ גם בקורסים "רגילים" אך  Blended Learning משולב הלמידה ה פורמט הקורס החדש תומך בפורמט

   בו. נווטהקלות ו , באתר מידעהכל מה שחשוב לדעת על ארגון סדנה זו תוקדש ל

09:30-11:00   

 נראות חדשה  -דף הבית  ▪

 יחידת למידה )שיעור( והפריטים הכלולים בה   -רצף הלמידה בקורס כניווט צידי  ▪

 שים עם אופי שונה סימון מיוחד ליחידות למידה מקוונות )למידה עצמית( או מפג ▪

   -טבלה/מפת קורס + כרטיס מרצה כפתיח )דוגמאות + אפשרויות הורדה(  –ארגון הקורס  ▪

 חלוקה לתתי נושאים/יחידות )'דפי תוכן בחוצצים'(  -ארגון המידע באתר ▪

11:15-12:30   

 מקבץ סרטונים זה לצד זה( -הטמעת סרטונים )פיצ'ר חדש  ▪

 (. EDPuzzleחיצוניים כמו : לוח פאדלט, סרטון ) הטמעת כלים דיגיטליים  ▪

 הטמעת מסרים לעידוד המוטיבציה ללמידה עצמית  ▪

 )לצפייה, להורדה, בלשונית חדשה ועוד(.  ופתיחת קבציםאופני שיתוף   ▪

 

למידה  ידום ההוראה ברופין בתפקיד מפתחת  הצטרפה לצוות היחידה לק על המנחה, איילת קיי עזר,

מובילה דיגיטלית ומנחת  כמדריכת תקשוב במשרד החינוך, שמשה כ, בתחום בעלת ניסיון רב  דיגיטלית.

  מלווה בבניית קורסים מקוונים.ו מרצה לשילוב טכנולוגיות בהוראה היברידית, כמרצים.ות במרכזי פסג"ה

https://www.edutech.ruppin.ac.il/digital-tools-1/%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-ppt
https://www.edutech.ruppin.ac.il/digital-tools-1/screencastomatic
https://www.edutech.ruppin.ac.il/digital-tools-1/edpuzzle
https://www.edutech.ruppin.ac.il/digital-tools-1/edpuzzle


 
 

 סטוריטלינג והעברת מסרים יעילה מה הסיפור שלך ? 

 בהנחיית ד"ר נועם פיינהולץ

 בזום!     09:00-10:15בספטמבר, יום חמישי,  15

 

 או אפילו בסרטון וידאו ?  Zoom-, מרחוק ב F2Fאיך לגרום לסטודנטים שלכם להקשיב באמת במפגש 

כיצד ליצור סקרנות ולא להסתפק בהעברת מידע מפורט ומנומק, כיצד להפוך נושא מורכב לתקשורתי, קצר 

ממוקד וזכיר ? האם ניתן לגרום לנתונים ודאטה לרתק את קהל השומעים או להציג פרויקט באופן שרותם 

 אותם לפעולה?  

ו את תוכן הלימוד ובעיקר את המסרים בהרצאה מלווה בדוגמאות מעולמות תוכן שונים יינתנו הדגשים שיהפכ

החשובים, החדשים, הרלוונטיים שלכם לחדים ומעניינים יותר, לפתוח את דלתות הקשב ומעורבות  

 הסטודנטים באופן פעיל ואפקטיבי יותר. 

 

בעל ניסיון רב, מהמרצים המבוקשים בארץ בנושא סטוריטלינג  , ד"ר נועם פיינהולץעל המנחה, 

מאמן לפרזנטציה והופעה בפני קהל בעולם העסקי ובקהילת  מסרים יעילה. מרצה באקדמיה ווהעברת 

למאות סטרטאפים וארגונים לספר את הסיפור שלהם טוב   סייעבשנים האחרונות . ההייטק הישראלית

 צה"ל ו"עושים מזה סיפור" ב"הארץ".-יותר. מגיש הפודקאסט "פרויקט הגנום הסיפורי" בגלי

 

 

 Data Visualizationת בדגש על עיצוב מצגו

 בהנחיית ירדן אדמיאן 

 ניתן להירשם לחלקיםבזום!   10:30-14:00בספטמבר, יום חמישי,  15

 

 הרצאה  -חלק א'   10:30-12:00

 דיבייט, הרטוריקה והסטוריטלינג בהקשר של יצירת פרזנטציה.  -המשתתפים יקבלו כלים מעולמות ה

 בנוסף יצללו לעולמות העיצוב, בו יילמדו עקרונות עיצוב לצד כלים טכניים שישדרגו כל מצגת.   

יינתן דגש מיוחד על העברת מידע באמצעות גרפים, טבלאות ועוד וכיצד שימוש בצבע, קומפוזיציה וכלים 

 ת. חזותיים נוספים יסייעו לספר את הסיפור מאחורי הדאטה בצורה מעניינת, ברורה ומשכנע 

 

 )מגבלה בכמות המשתתפים(  סדנה -חלק ב'   12:15-14:00

הסדנה תוקדש ליישום הלכה למעשה של העקרונות והכלים שהוצגו בהרצאה, תוך התנסות על מצגות  

המשתתפים. כיצד למקד את המסר, כיצד לייצר מבנה סיפורי שתואם לו, לחבר בין כל החלקים ולייצר 

 הסיפור כולו לכדי פרזנטציה. מטאפורות ויזואליות ולעצב את 

 ( מצגת לדוגמא . 5.9המשתתפים מתבקשים לשלוח מראש )עד 

 

בוגרת שנקר )תואר ראשון( ומעצבת למידה )תואר שני מהמכון הטכנולוגי בחולון(,   על המנחה, ירדן אדמיאן,

 רזנטציות. שנה בהדרכה, דיבייט, רטוריקה, יצירת תוכן והעברת מסרים ופ 15- בעלת ניסיון של למעלה מ 

 

 



 

 
 

 בניית יחידות למידה עצמית מקוונות תכנון וה דגשים ב

 בהנחיית ד"ר עפרה הנמן

 בזום! 09:30-12:45בספטמבר, יום שני,  18

 

 לא שיעור )ל יחידות למידה עצמאיות מקוונות  של  הבניהותכנון  תמקד בעקרונות החשובים ל הסדנה ת

 במערכת השעות(. 

הקיים , כיצד יש 'לפרק' את תוכן הלימוד מקוון  'למידהארגון 'תהליך מתודולוגיים להדגשים  מהם הבמסגרת זו, 

לשלב  ניתן וחשוב בנות/להנגיש את התכנים באופן מותאם, מגוון האינטראקציות ש כיצד ללתתי יחידות, 

מה ניתן לעשות כדי להגביר את המוטיבציה ללמוד  התקשורת עם הסטודנטים, כיצד לנהל את  בלמידה זו , 

 ועוד. עצמאית 

וכן לכלים  של תכנים מקוונים בתחומי ידע שוניםמוצלחים פורמטים /בסדנה ייחשפו המשתתפים לדוגמאות

 .  Moodle -שניתן לשלב בתהליך בתוך/מחוץ ל 

 

דיקנט הפיתוח  ב יטלית, המחלקה לתכנון ולעיצוב פדגוגיה דיג  את  מנהלת, ד"ר עפרה הנמןעל המנחה, 

יצירה וחשיבה פדגוגית של פיתוח  בעלת ניסיון מקצועי רב בלווי,  האוניברסיטה הפתוחה. - וטכנולוגיות למידה

 .  טכנולוגיות לתהליכי הוראה ולמידהבחיבור שבין התמחות קורסים ו

 

 

Genially - ובקלות!  המיני לומדיח' לימוד, תבניות מעוצבות ליצירת 

 בהנחיית קרן אייז

 ניתן להירשם לחלקים.  בזום! 09:00-13:00בספטמבר, יום שני,  19

 

Genially  מצגות בשילוב 'מיני לומדות'כ אינטראקטיביים, יחידות לימודו םכלי ליצירת מגוון תכנים מעוצבי ,

 .או במהלך שיעור  בלמידה עצמית מקוונתמעורבות פעילה של הסטודנטים   לקידוםמבדקי ידע ותרגול, 

: כפתורים  להוסיף אינטראקציות, ליצוק תוכן ניתןלהן  וחדשניות  רשימותתבניות מבכלי מגוון עשיר של 

 וכד'.    מפות סרטונים,, גרפים, , אייקוניםGifאתרים חיצוניים, מאגרי תמונות,    תהטמעמקושרים, 

 

 למתחילים   -חלק א   09:00-10:30

 חלק זה מיועד לחברי סגל שטרם התנסו בכלי או שאינם חשים ביטחון בעבודה אתו. 

 לאקדמיה. רלוונטיים  ויוצגו מס' תוצרים  עולם התבניות המעוצבות  תינתן סקירה מהירה על

 . ביעילותו ועבודה בסיסית עם הכליהיכרות עם התפריטים  פתיחת חשבון,  -  ?כיצד מתחילים

 בניית 'כרטיס מרצה'.  –המשתתפים יתנסו ביצירת תוצר ראשוני 

 

 (  למתקדמים)קטנה יחידת לימוד בניית  חלק ב' – 10:45-13:00

 מיני לומדה. -מוכנות לבניית יחידת לימודאינטראקטיביות התבניות התינתן סקירה מהירה של  

גרפים, טבלאות, תמונות, מבדק ידע בשילוב  שילוב תוכן, ? בחירת תבנית,  וביעילותיחידת למידה  כיצד בונים 

 . Moodle-)כמו גוגל פורם( , שיתוף והטמעה של התוצר באתר הקורס ב  מעת כלי חיצוניהטמשוב, 

 

 

https://www.edutech.ruppin.ac.il/digital-tools-1/genially


 

 
 

 

בישראל. מתמחה בעיצוב, יישום ותמיכה של פתרונות טכנולוגיים  Geniallyשגרירת , קרן אייזעל המנחה 

לעסקים וצוותי חינוך. מנחת סדנאות בנושאי חדשנות טכנולוגית, עיצוב גרפי למדיה דיגיטלית, עיצוב מצגות, 

 דפי נחיתה, קורסים מקוונים ועוד. 

 
 

 למידה מבוססת דילמות 

 בהנחיית ד"ר ליאת אייל 

 בזום!  09:30-12:45שלישי בספטמבר, יום  20

 

למידה מבוססת דילמות הנה אחת משיטות ההוראה הממחישה את המורכבות של המציאות ושל הנושאים 

)גם בכיתות גדולות(. השיטה ניתנת ליישום בכל תחום  של הסטודנטים הנלמדים, תוך יצירת למידה פעילה

 דילמות מוסריות וסוגיות אתיות.  שבו עשויות להתעורר

 ב השיטה בתהליכי הלמידה בקורס מחזקת את הבנת הקשר שבין תיאוריה לסיטואציות חיים ויישום פרקטי. שילו

 ואיתור מידע נחוץ   הדיון בדילמה מקנה מיומנויות חיוניות לסטודנטים ומאפשר עבודה קבוצתית, כתיבת טיעונים,

 לצורך ביסוסם ומציאת חלופות לבעיות, תוך התייחסות לשיקולים שונים. 

  בסדנה, יתנסו המשתתפים בלמידה מבוססת דילמה וינתחו אותה תוך שימוש ביישומים דיגיטליים תומכים.

 יחידת לימוד  יוכלו המשתתפים לתכנן אבני דרך לפיתוח בנוסף, נדון בדרכים שונות ליישום השיטה ובהמשך

 שיטת למידה זו.  בעקרונות של תוך שימוש

 

 לעיל. , ראה על המנחה, ד"ר ליאת אייל

 

 

 ככלי לביצוע אנליזות  Web of Scienceמאגר 

 יצחק -בהנחיית מיכל מצליח

 בזום!  13:30-14:30בספטמבר, יום שלישי,  20

 

Web of Science   .הינו אחד המאגרים הגדולים והמורכבים העומד לרשות החוקרים במרכז האקדמי רופין 

 בשנה האחרונה עבר המאגר שינוי מהותי, הן בממשק המשתמש שלו והן בפיצ'רים שהוא מציע.  

ניתן להפיק אותן  אנליזות ב  ייבחנו יתרונות השימוש במאגר זה לעומת מאגרי מידע אחרים,  יוצגו מפגש זהב 

 . כיצד עושים זאת תוצג הדגמהו מאגרהמ

 

מידענית בספריית המרכז האקדמי רופין, עוסקת במתן שירותי מידע  , יצחק -מיכל מצליחעל המנחה, 

 הדרכה וניהול אתר האינטרנט של הספרייה. למרצים, חוקרים וסטודנטים, הדרכה על מאגרי מידע, פיתוח 

 

 



 

Moodle 2 -  מבדקי ידע, מעקב למידה, התניות ועולם הדוחות 

 בהנחיית איילת קיי עזר 

 בזום!  09:30-12:30י, בספטמבר, יום חמיש 22

  בזום!  09:30-12:30 י,שנאוקטובר, יום  3

 

גם פורום, מעקב השלמה, התניות וסוגי הדוחות ), סוגי מבדקי ידעכל מה שחשוב לדעת על סדנה זו תוקדש ל

  עבור יחידות למידה מקוונות .'משולב ת ו/או בקורס '' עם ריבוי משימוחדשים( שיסייעו למרצים בקורס "רגיל

 

09:30-11:00   

 (. בחירהסקר )שאלת שילוב מבדקי ידע קצרים: שאלון, בוחן כתרגול, שאלת  ▪

 )שאלת בחירה(. חלוקה מהירה לקבוצות לפי עניין  ▪

 ט. דיביי , שאלה מוטמעת בפסקה מעוצבת )ישירות לאחר סרטון( -כלים חדשים  ▪

   .כ נפתחות כלל התשובות"אחמשיב והסטודנט  - שימהכמ QAרגיל, דיון יחיד, פורום סוגי פורום :  3 ▪

 ת מראש. י הדגמה להערכה מובנ -מדרגת הערכה  ▪

 11:15-12:30   

אחר ביצוע משימות מסוגים שונים: שאלון, בוחן, צפייה בסרטון,  בפורמט החדש( גם )מעקב השלמה  ▪

 פורום כמטלה ועוד. 

 הגדרת רצף הלמידה ע"י הגבלות גישה והתניות.  ▪

 חדשים. דוחות דוחות מעקב השלמה +  ▪
 

 , ראו לעיל. על המנחה, איילת קיי עזר

 

על אתגרי השפה והמענים המיטביים   -עברית קשה שפה 

 לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם 

 בהנחיית נעמי אורן

 בזום!  09:00-11:00בספטמבר, יום חמישי,  22

 

אתגרים. אחד המרכזיים שבהם הוא היכולת של סטודנטים להבין את    תהדרך להוראה אפקטיבית רצופ

 עבור סטודנטים ששפת אמם אינה עברית, זו משימה קשה שבעתיים.    החומר הנלמד לעומק.

לא להישאר מאחור, במיוחד בתקופה בה החומר הנלמד    הםאיך לסייע ל  זו ילמדו המשתתפיםבהכשרה 

 כרוך בלימוד עצמי. הסדנה תתמקד בנושאים הבאים: מתווך, לא פעם, באמצעים טכנולוגיים ו

 חמשת ממדי ההתמודדות של סטודנטים ששפת אימם אינה עברית  5מהם  ▪

 איך ממדי ההתמודדות באים לביטוי בלימוד באקדמיה.  ▪

 מהם הכלים האפקטיביים שבעזרתם מרצים יכולים לסייע לסטודנטים בהתמודדות השפתיות שלהם.   ▪

ההדרכה תשלב דיון בדוגמאות מהשטח של המרצים שירשמו להדרכה )הנרשמים יוזמנו לשלוח מראש  

 דוגמאות של התמודדות עם קשיים שפתיים של סטודנטים(. 

 

הקימה ומנהלת את המחלקה לעברית בקריה האקדמית אונו, לצד פיתוח חומרי  על המנחה, גב' נעמי אורן,

לימוד והכשרת מורים להוראת עברית כשפה שנייה. לימדה באונ' העברית, באונ' הרווארד ובמדינות חבר 

תל אביב, בעלת תואר ראשון בחינוך ותעודה להוראת עברית  'לחינוך רב לשוני באונהעמים. נעמי דוקטורנטית  

זכתה נעמי  2001בוסטון. בשנת   'בהוראת אנגלית כשפה שנייה מאונתואר שני העברית ו  'שפה שנייה מהאונכ

 בפרס על הצטיינות בהוראה מטעם מרכז דרק בוק להוראה ולמידה באוניברסיטת הרווארד. 


