
 רוטבליט-זהר טלמור |   השתלמות "מקוונים גבוה"
 באמצעות כלים מתוקשבים הטמעה של גישות חדשניות להוראה

 
 לכוון שמאפשר באופן בהוראה מקוונים כלים של בשילוב עוסקת - היא כן כשמה - גבוה" "מקוונים ההשתלמות

 שעות 03 הוא והיקפה ,מעשית העבוד לבין תיאורטי לימוד בין משלבת ההשתלמות פדגוגית. מבחינה גבוה

 אקדמיות.
 

 מטרות ההשתלמות:

 את ולהצית בהוראה, מתוקשבים כלים של בשילוב הטמון הפוטנציאל עם המשתלמים המורים את להפגיש 

 לרעיון. בנוגע התלהבותם

 בלבד אמצעי מהווה שהטכנולוגיה הבהרה תוך לטכנולגיה, ביחס חשים רבים שמורים האיום את להסיר 

 בה. המומחים שהם החינוך, מלאכת על )עדיין( הוא שושהדג

 החינוכי. בשדה שינוי לסוכני המשתלמים המורים את להפוך 

  

 ההשתלמות: תוכנית

  להוראה חדשניות גישות :1 מס' מפגש

 הגלובלי הכפר של הגדול האתגר - חיּבּור :2 מס' מפגש

 איתו? מתמודדים כיצד - הגלובלי בעידן הידע :0 מס' מפגש

 למתווך הידע ממקור - הגלובלי בעידן המורה :4 מס' פגשמ

 החינוכי בשדה ומינופה ברשת, שיתופיות :5 מס' מפגש

 חדשנית פדגוגיה המשלבות מטלות ליצירת תבניות עם הכרות :6 מס' מפגש

 מעצבת והערכה הרצוי" "הבוגר :7 מס' מפגש

 חדשנית פדגוגיה המשלבות מטלות יצירת :)מקוון( 8 מס' מפגש

 לספירלית ליניארית לימודים מתוכנית :9 מס' מפגש

 וסיכום תוצרים הצגת :13 'מס מפגש
 

 

 

 

 

 

 
 

 :ההשתלמות על תבור"(-)"עמקים ברנד נורית

 יקרה, זהר

 השתלמות עוד לכאורה, חדשניות. הוראה גישות בנושא השנה איתך שעברנו ההשתלמות בעקבות לך כותבת אני

 שלך המוצא נקודת ומלואו. עולם למעשה, מחשב. ויישומי תקשוב אינטרנטיים, עבודה כלי של בנושאים

 השתלמות  יום בכל המהפתיח החל צעד. בכל ביטוי לידי בא וזה ופדגוגית חינוכית ערכית, היא בהשתלמות

 הגדול", "הרעיון בהצבת המשך מהם, אחד כל של  לעולמו וביטוי המשתתפים בין שיח רב המאפשרת

 לאותו כולם המחוברים היישומים הכלים במתן וכלה שלך החינוך תפישת לכל היסוד אבן שהוא במילותייך,

 להם ולאפשר צרכיהם את עולמם, את ם,אות להכיר ובראשונה בראש תלמידים: עם לעבוד למדנו גם כך רעיון.

 שתציב וכזו וסקרנות עניין מתוך ללמוד אותם שתנחה כזו משמעותית, למידה אינטרנטיים כלים באמצעות

 העדיפויות. סולם בראש והדדיות פעולה שיתוף כמו ערכים לעולם

 כל אחרות. שביםמח בהשתלמויות מקובל שלא דבר בהשתלמות. היעיל הזמן מניצול התפעלות מלאת הייתי

 ספריות את שתעשיר מעשית לפעילות וחשיבה דיון זמן בין בחכמה ושילבה ביעילות מנוצלת הייתה שעה

 שלנו. הפדגוגיה

 ללמוד. ולהמשיך אחרייך לעקוב אשמח ואני חייל עשי

 באהבה,

 נורית

בוגרת התוכנית "מולטימדיה , מורה בחטיבת הביניים - רוטבליט-זהר טלמור

הגיעה להוראה מתחום החינוך (. NYUיורק )-אוניברסיטת ניומ( ITPבית" )אינטראקטי
 .הספר בישראל-פורמלי כדי להיות שותפה להטמעה של פדגוגיה חדשנית בבתי-הבלתי
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