
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

   "האחרי שנת קורונ תהוראה אפקטיבי - איך לפנות זמן לדברים החשובים" שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 512למידה מרחוק : מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 ?תהאם הספקת את החומר? לאן הגעת עם החומר? אני לא מבין למה הם עונים ככה בבחינה הרי למדנו אחר

כל אלו משפטים שמייצגים בדרך זו או אחרת את הקושי שיש באיזון בין חומר הלימוד שצריך להספיק לבין  .

חן הוראה שונות, הוא בו גישות המציאות בכיתה. קורס זה בוחן את האפקטיביות של

שילוב של תלמידים בלמידה, אילו מאפשרות פיתוח אישי מואץ של תלמידים  מובילות תופרקטיקו גישות אילו

בהוראה   שילמדו תהפרקטיקטו ישולבו דוגמאות לאופן יישום לאורך כל הקורס .םלהישגים גבוהי  ואילו

האפקטיביות של שיטות  הקורס מתבסס על עשרות מאמרים שבוחנים את .םובהוראת פנים אל פני תדיגיטאלי

  תיסינכרונ-הקורס נלמד ברובו בצורה א .הוראה ושגרות שונות בבית הספר

 

 מורים   :קהל היעד

  שעות   30 :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מס' מפגשים

  רביעי :יום הקורס

  24/11/2021 :מועד פתיחה

 ד"ר אלעד שגב מרצה הקורס:

 
 אודות המרצה 

   מומחה לפיתוח יצירתיות, מנהל תוכנית מצטיינים, חוקר ומרצה –ד"ר אלעד שגב 

  .למתמטיקה שימושית, ואת זמנו הפנוי מעדיף לבלות בים

 
 
 

 : לקבלת גמול דרישות הפיתוח המקצועי 

 במהלך ללמוד יום באיזה בוחר אחד שכל )כאלו סינכרוניים-הא מהשיעורים 100% של נוכחות חובת יש בקורס

 . הקורס לסיום עד אותו  להשלים וצריך יכול שהיא סיבה מכל סינכרוני-א שיעור שפספס מורה השבוע(,

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

  .תפדגוגיות מוכחות מחקרית כאפקטיביו עם הכרות .1
  .רחשיפה לתחום החינוך מבוסס מחק .2
  .םבהוראת פנים אל פני תהוראה אפקטיביו תפרקטיקוב התנסות .3
  .בהוראה דיגיטאלית תהוראה אפקטיביו תפרקטיקוב התנסות .4

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

  ?איך יוצרים יחסי קרבה לקידום הישגים  .1
  ?ראיך לדבר פחות כך שהתלמידים ילמדו יות .2
  ?תמה אפשר ללמוד מהוראת מחוננים וחינוך מיוחד להוראה בכיתה הטרוגני .3
  ?םאיך לומדים נכון למבחני .4

 

 רכיבים יישומים 

  השתומך ומקדם הורא תוך כדי השיעור לאסוף מידע  ידעו .1
  תלהשתמש בפדגוגיות אפקטיביות מוכחות מחקרי  ידעו .2
  תללמד טוב יותר כיתה הטרוגני ידעו .3

 

 בקורס  ירוט המפגשיםפ

 

יום  אריך ת 

 ועבשב

 מקום  נושא  שעות 

- סינכרוני/א/פ"אפ)

 סינכרוני/אחר( 

 מרצה 

מבוא   מפגש פתיחה   16:00-18:30 רביעי   24/11/2021 1

  להוראה אפקטיבית

ד"ר אלעד   סינכרוני

 שגב

איזה מידע אפשר לאסוף    18:30-21:00 רביעי   15/12/2021 2

בקלות כדי לשפר את  

  השיעור הבא?

ד"ר אלעד   סינכרוני-א

 שגב

איך יוצרים יחסי קרבה    18:30-21:00 רביעי   5/1/2022 3

  לקידום הישגים? 

ד"ר אלעד   סינכרוני-א

 שגב

איך לדבר פחות כך    18:30-21:00 רביעי   19/1/2022 4

שהתלמידים ילמדו יותר?  

  חלק א

ד"ר אלעד   סינכרוני-א

 שגב



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

איך לדבר פחות כך    18:30-21:00 רביעי   2/2/2022 5

שהתלמידים ילמדו יותר?  

  חלק ב 

ד"ר אלעד   סינכרוני-א

 שגב

מה אפשר ללמוד    18:30-21:00 רביעי   16/2/2022 6

מהוראת מחוננים  

להוראה בכיתה  

   הטרוגנית

ד"ר אלעד   סינכרוני-א

 שגב

מה אפשר ללמוד מחינוך    18:30-21:00 רביעי   2/3/2022 7

מיוחד להוראה בכיתה  

  הטרוגנית

ד"ר אלעד   סינכרוני-א

 שגב

וליווי   בכיתה  התנסות  16:00-18:30 רביעי   9/3/2022 8

  אישי 

ד"ר אלעד   סינכרוני

 שגב

איך מלמדים כך    18:30-21:00 רביעי   23/3/2022 9

שתלמידים יצליחו  

  בבחינה? 

ד"ר אלעד   סינכרוני-א

 שגב

מפגש סיכום ולמידה    16:00-18:30 רביעי   30/3/2022 10

  הדדית 

ד"ר אלעד   סינכרוני

 שגב

 

 מטלת הקורס 

   הפרוט העבודה המסכמת והביבליוגרפי

 

 

 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 

https://drive.google.com/open?id=1UnAUMJxdv6e_LArrzQ_WFgdYSL_T9e16
https://drive.google.com/open?id=1UnAUMJxdv6e_LArrzQ_WFgdYSL_T9e16
https://drive.google.com/open?id=1UnAUMJxdv6e_LArrzQ_WFgdYSL_T9e16
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

