
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 יובלים  -השתלמות בית ספרית  שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

   3608   מורחב  -פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית : מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

למעשה, פעולה ללא  הלכה תלמידים  .שכן הם מספקים הנחיה ומטרה להתנהגות  ,SEL-רכים הם ליבת הלימוד ב ע 

הוא ללמד התלמידים מיומנויות   SEL  האתגר שלאצל צעירים בוגרים .  ערכים מנחים תוביל לחוסר עקביות

חברתיות ורגשיות וכישורים חברתיים כדי להבטיח רכישת כלים, מיומנויות, כישורים, ידע והנחות יסוד שיסייעו  

  .ות )יסודי, חטיבה, תיכון, צבא וכן הלאה(בהתמודדות עם אתגרים עתידיים בזירות חברתיות שונ
 

 אורנית יובלים בית הספר  ו- מורים א  :קהל היעד

  סדנה פיזית + זום   :היקף ומבנה הקורס 

    10 :מס' מפגשים

  שלישי  :יום הקורס

  23/11/2021 :מועד פתיחה

 נב גל   מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה 

פיתחיזמת   האחרונות,  בשנים  בישראל,  הפדגוגית  החדשנות  משמשת    יםמודל  תיבתחום  ואני  עתיד  מוטת  בפדגוגיה 

אשר    Z-למידה דרך ציר ה  כמובילת תחום באגף מו"פ של משרד החינוך. במסגרת פעילויותיי פיתחתי מספר מודלים כגון:

. מרצה באוניברסיטת תל אביב במחלקה  יגיטליתיזמות הישראלית הדומשלב את הלמידה המתמודדת עם מיומנויות בסיס,  

שנים בפינלנד כחמש פעמים בשנה, לומדת מבתי ספר בכל המדינה   8מבקרת מזה    לחינוך בתחום של פדגוגיה מוטת עתיד,

   ומביאה משלחות של מחנכים, מנהלים ואנשי חינוך רבים מישראל לפינלנד.

 ם  -יטה עברית ביבעלת תואר שני בדיפלומטיה ומדיניות חוץ מאוניברס

 באוניברסיטת תל אביב   לומדת כעת לתואר שני בפילוסופיה של המדע

 
 
 
 

 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

וביצוע המשימות ביחידות  בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
כל משימות הקורס כולל גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

, כאשר הדגש המרכזי הוא לומד עצמאי, ניהול עצמי SELבתכנית זו המורים ירכשו כלים ואסטרטגיות ברוח ה 

 וכן מיומנויות והרגלים ללמידה וחיים חברתיים ורגשיים טובים בדגש העשייה הפדגוגית 

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ייםראשי פרקים עיקר 

  selחמשת עקרונות ההיכרות עם 
 ניהול עצמי  

 מודעות חברתית  
 קבלת החלטות  

 ובניית סביבת למידה משלבת מיומנויות 
 

 

 

 רכיבים יישומים 

 שתהיה מותאמת למרחבי למידה חדשניים   SEL המורים יכתבו יחידת לימוד ברוח 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בקורס  פירוט המפגשים

 

יום  

 בשבוע

 מקום  נושא  שעות  תאריך 

- סינכרוני/א/פ"אפ)

 סינכרוני/אחר( 

 מרצה 

ת כיצד משתלב 16:30 –  14:00 23/11/21 שלישי  1

עם  הפדגוגיה

SEL –   נקודות

 מפגש 

 נב גל  פיזית  סדנה 

 5עם היכרות  16:30 –  14:00 14/12/21 שלישי  2

 SELעקרונות ה

 נב גל   סינכרוני 

 מודעות עצמית   1900-2130 21/12/21 שלישי  3

 

 נב גל  סינכרוני 

 נב גל  סדנה פיזית   מודעות חברתית   16:30 –  14:00 22/2/22 שלישי  4

ניהול מערכות   22:30 –  20:00 8/3/22 שלישי  5

 יחסים בינאישיות 

 נב גל   סינכרוני 

 נב גל  סינכרוני  קבלת החלטות  16:30 –  14:00 29/3/22 שלישי  6

 נב גל    אסינכרוני ניהול עצמי   16:30 –  14:00 26/4/22 שלישי  7

מיומנויות  26 16:30 –  14:00 10/5/22 שלישי  8

 צמיחה 

 נב גל   פיזי

מיומנויות  26 16:30 –  14:00 17/5/22 שלישי  9

 צמיחה 

 נב גל  סינכרוני 

 SMARTמודל  16:30 –  14:00 24/5/22 שלישי  10

 וסיכום  

 נב גל  סינכרוני 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הקורס  תמטל

  selבניית יחידה של שני שיעורים לפחות בתחום הדעת עליו אתן אמונות בדגש על חמשת עקרונות ה

כפי שהן    SELעליכם לכתוב בטבלה את הימ"ה )ידע, מיומנויות וערכים( של היחידה, ותוך כך לציין את מיומנויות ה

  לדוגמה: באות לידי ביטוי בתוך היחידה:

 SELערכי  מיומנויות   ידע  הנושא 

הילדים יקראו את   פצפונת ואנטון  

הספר פצפונת  

ואנטון ויכירו את  

התקופה, המיקום,  

העלילה וכן ילמדו על  

 אריך קסטנר.

סיכום טקסט, איתור  

טקסט גלוי וסמוי ,  

הרחבת אוצר מילים,  

כתיבת תשובה  

 ה, הבעת עמדה  מלא

מודעות אישית  

וחברתית, ניהול  

מערכות יחסים,  

 קבלת החלטות, 

 

 

 דרכי הערכה 

 15/05/2021מועד הגשה:   10%אחוז הציון:   תאור המטלה דוגמא:

 הגשתה למשתלמים  שבועיים מיום מועד הגשה:   10%אחוז הציון:   אסינכרוני .1

 בתום הקורס  מועד הגשה:  80%אחוז הציון:   בתחום הדעת של המשתלמיםיחידת א"ל השד"ה שלמה  .2
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http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23246.pdf 
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http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23246.pdf
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 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

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

 
 
 
 
 

  

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

