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 סגל יקר שלום רב,

לקראת תחילת סמס' א' נקיים מספר סדנאות פיתוח והעשרה לסגל בנושאי הוראה 
 והוראה דיגיטלית, בהנחיית ד"ר ישי מור. 

 להלן פירוט הסדנאות, מועד קיומן וקישור להרשמה: 

  12:30-10:30 בשעות  , 13.9.22יום ג'  -מעצבת סדנת הערכה: 
הערכה מעצבת יכולה להיות מנוע עוצמתי ללמידה אפקטיבית. הסדנה מציגה 
את הרקע המחקרי והבסיס המדעי ליתרונות ההערכה המעצבת, יקנה כמה 
עקרונות ליישום, ויספק למשתתפים ״ארגז כלים״ לשילוב הערכה מעצבת 

 בקורסים שלהם.
 

 0061-00:41: בשעות , 13.9.22יום ג'  -סדנת למידה שיתופית: 
כולם מדברים על למידה שיתופית, אבל איך עושים את זה, ביעילות? מהם 
היתרונות של למידה שיתופית, מהם האתגרים שהיא מציבה ללומדים 
ולמרצים? איך מעריכים תרומה אישית בעבודה קבוצתית? נדון בבסיס 
המחקרי ללמידה שיתופית, ננסח ערכים ועקרונות מנחים, ונבחן פרקטיקות 

 כיתה ובמרחבים מקוונים והיברידיים. למימושם ב
 

 12:30-10:30 בשעות , 3.10.22יום ג'  -סדנת למידה עצמאית: 
משבר הקורונה חידד את הצורך בטיפוח קישורי למידה עצמאית אצל 
הסטודנטים. כמרצים, אנחנו יכולים רק ליצור תנאים ולספק משאבים 

ומדים. אבל הבעלות והאחריות על הלמידה תמיד תישאר בידי הל -ללמידה 
להבניית למידה עצמאית, נשתף חוויות,  יהאורינכיר כמה גישות ומסגרות ת

 אתגרים ופתרונות, ונבחן כיצד לשלב בקורסים שלנו תמיכה, עידוד והבנייה
 של למידה עצמאית.

 
 16:00-14:00 בשעות , 3.10.22יום ג'  -סדנת הוראה היברידית: 

עם היציאה ממשבר הקורונה, חזרו רוב המוסדות בארץ להוראה פרונטלית 
במהלך המשבר נחשפנו לאפשרות של הוראה היברידית, על מלאה. עם זאת, 

יתרונותיה, מגבלותיה, ואתגריה. בסדנה זאת נרחיב את התפיסה של מהן 
למידה והוראה היברידית, נשקול את היתרונות האפשריים עבורנו, ונבחן 

 דרכים לשלב אלמנטים היברידיים בקורסים שלנו.
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 פרויקטים /משימות //כוונת למידה פעילה )מבוססת בעיותהוראה מ 

 :  12:30-10:30 בשעות  20.10.22( יום חמישי,  מקרים חקר
 

ביאים לעניין בגישות שונות ההכרה הגוברת בערך של למידה פעילה מ
. חלק מהגישות הללו מתאימות למגוון תחומי דעת, וחלקן תהילהבני

מיושמות באופן מסורתי בתחומים מסויימים. כולן מורכבות ליישום, ושימוש 
 לא מושכל בהן יביא תוצאות נחותות יחסים להוראה מסורתית. 

ואז כל קבוצה  ובהתאם לכך נעצב קורס  הגישות השונות בסדנה נציג את
 ת קורס )או פרק בקורס( בהתאםבוחרת גישה אחת ומעצב

 

 ל המנחהע

במדעי המחשב  MSc(, בעל https://www.yishaymor.orgד״ר ישי מור )
 UCL Institute of -בטכנולוגיה חינוכית מ PhDמהאוניברסיטה העברית, 

Educationלשעבר מרצה בכיר ב .- Institute of Educational Technology, Open 
University UK מייסד ומנהל המרכז להוראה חדשנית ומיטבית במכללת לוינסקי ,

 פורמלית. -ידה האבחברת סטארטאפ בתחום הלמ CTOלחינוך, ו 

כיום יועץ למוסדות, חברות וארגונים בארץ ובעולם בחדשנות, מצויינות ושימושי 
עיצוב למידה, הערכה  -טכנולוגיה בחינוך. בין תחומי המחקר והעשייה העיקריים שלי 

(. ערכתי שלושה ספרים MOOCsמעצבת, קורסים מקוונים ובפרט רבי משתתפים )
לאלפי ציטוטים. במסגרת תפקידי השונים עסקתי  וכתבתי עשרות מאמרים שזכו

רבות בפיתוח מקצועי של סגל אקדמי, דרך מסגרות חונכות, הנחייה, סדנאות 
 וקורסים. עובד באופן קבוע עם מיט״ל ועם פורום המרכזים לקידום ההוראה. 

 קישור להרשמה לסדנאותהלן ל

  אפשרות להירשם למספר סדנאות *קיימת
 .יקום הכיתהממידע לגבי עם למייל לו אישור לאחר הרישום לסדנה, תקב*
 
 

 בברכה,
 לוי אסתי 

 
 מנהלת היחידה להוראה מתוקשבת

 אוניברסיטת חיפה 
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