
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. שם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

 נוירופדגוגיה יישומית בפסיכולוגיה התפתחותית, מגמת חינוך  :מתווה מבוססקורס 

 

   רציונל:  

ין של הלומדים בכיתה. הבנה של האופן בו המוח  בשל מגוון סגנונות הלמידה ותחומי העניהוראה בכיתה מהווה לא פעם אתגר למורה 

טוב יותר את מקור הקשיים של תלמידיו ויסייע בתכנון הוראה מותאמת יותר לאוכלוסיית לומדים   לומד יאפשר למורה להבין

 הטרוגנית. 

 

 

 מורי פסיכולוגיה התפתחותית, מגמת חינוך  קהל היעד:

 מפגשים א סניכרוניים  3+ מפגשים סינכרוניים   7: נה הקורסהיקף ומב

 10 מס' מפגשים:

 ראשון  יום הקורס:

  2021דצמבר  פתיחה:מועד 

 סרברו -ד"ר אינה שוורץמרצה הקורס: 

  

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

 (סינכרוניות -ת האבמפגשים הסינכרוניים ביצוע המשימות ביחידו. יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות ●

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

 (להנחיית מנחה הקורס

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●
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 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

רלוונטי לתהליכי למידה אשר יהווה בסיס לבניית פדגוגיה המושתתת על הבנת המוח     ידע נוירוביולוגילמורים להקנות  .1

 הרי זוהי נוירופדגוגיה. -

 לפרקטיקה של ההוראה בכיתה. ממדעי המוח ממשק בין התיאוריה   .2

 תם. המורים ירכשו כלים יישומיים להתמודדות עם מצבים שונים איתם הם נתקלים במסגרת עבוד .3

 להזנת טקסט.  

 

 

 

 ראשי פרקים: 

 הבסיס לגישה ותרומתה להוראה – מבוא לנוירו פדגוגיה   .1.

 . למידה, זיכרון ומה שביניהם2

 . המוח מאחורי המוטיבציה3

 

 . רגש ולמידה 4

--   

 

 

 

 

 

 

 

 רכיבים יישומים 

 מרחב מלווה השתלמות 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט המפגשים 

 

 מפגש ראשון

 19/12/21 :תאריך מפגש ●

 משימת יישום + סינכרוני   :אהההור מסגרת ●

 מפגש בזום   : דרכי למידה במפגש  ●

     22:15 - 20:00 :זמן למידה  ●

   3:סך שעות  ●

 סרברו - ד"ר אינה שוורץ :שם המרצה ●

 הבסיס לגישה ותרומתה להוראה  – מבוא לנוירו פדגוגיה, פתיחה:  נושאים במפגש  ●

 

 

 מפגש שני 

 23/12/21 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 משימת יישום +  סינכרוני : דרכי למידה במפגש  ●

    22:15 - 20:00 זמן למידה ●

 3: סך שעות  ●

 סרברו -ד"ר אינה שוורץ :שם המרצה ●

  ?כיצד מופעל המוח שלנו בעת למידה : נושאים במפגש  ●

 

 

 

 מפגש שלישי 

 ( 03.01.22)  28/12/21: תאריך מפגש ●

 סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 זום : דרכי למידה במפגש  ●

       21:30-   20:00 :ה למידזמן  ●

 2: סך שעות  ●

 סרברו - ד"ר אינה שוורץ :שם המרצה ●

 למידה, זיכרון ומה שביניהם :  במפגש נושאים   ●

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש רביעי 

 16/01/22: תאריך מפגש ●

 סינכרוני  :גרת ההוראהמס ●

 זום : דרכי למידה במפגש  ●

      22:15 - 20:00זמן למידה  ●

 3 :סך שעות  ●

 סרברו - שוורץד"ר אינה  :שם המרצה ●

 המגבלות  כרת ניתוח שיעורים לאור ה – זיכרון עבודה וחשיבותו בלמידה יעילה : שאים במפגש ונ ●

 

 

 מפגש חמישי 

 19/01/22 :תאריך מפגש ●

 א סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 כיתה הפוכה : דרכי למידה במפגש  ●

  22:15 - 20:00     זמן למידה ●

 3: סך שעות  ●

 סרברו - ד"ר אינה שוורץ :שם המרצה ●

 זיכרון ארוך טווח  -כור גם אחרי המבחן ז ל: נושאים במפגש  ●

 

 

 

 מפגש שישי 

  23/1/22 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני -א :מסגרת ההוראה ●

 קריאת מאמר, צפייה בסרטון ויישום :  דרכי למידה במפגש  ●

      22:15 - 20:00 זמן למידה ●

 3: סך שעות  ●

 סרברו - ד"ר אינה שוורץ :שם המרצה ●

 המוח מאחורי המוטיבציה  במפגש: נושאים  ●

 

 

 מפגש שביעי 

 30/1/22 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 זום : דרכי למידה במפגש  ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   22:15 - 20:00 זמן למידה ●

 3: סך שעות  ●

 סרברו - ד"ר אינה שוורץ :שם המרצה ●

 רגש ולמידה : נושאים במפגש  ●

 מפגש שמיני

 6/2/22 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני א :מסגרת ההוראה ●

 ום ומשוב קריאת טקסט, ייש:  דרכי למידה במפגש  ●

      22:15 - 20:00 זמן למידה ●

 3: סך שעות  ●

 סרברו - ד"ר אינה שוורץ :שם המרצה ●

 למידה חברתית : נושאים במפגש  ●

 

 מפגש תשיעי 

 13/2/22 :תאריך מפגש ●

 א סינכרוני + סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 .  מטלת סיום,  לימוד עצמי+  זום : דרכי למידה במפגש  ●

      22:15 - 19:15 זמן למידה ●

 4: עות סך ש ●

 סרברו - ד"ר אינה שוורץ :שם המרצה ●

 הוראה  -מיתוסים בממשק מוח  : נושאים במפגש  ●

●  

 

 מפגש עשירי 

 27/2/22 :תאריך מפגש ●

 סינכרוני  :מסגרת ההוראה ●

 זום, הצגה בחדרים : דרכי למידה במפגש  ●

  22:15 - 20:00 זמן למידה ●

 3: סך שעות  ●

 סרברו - ד"ר אינה שוורץ :המרצהשם  ●

 , סיכום, הצגת תוצרים.  שינה ולמידה : נושאים במפגש  ●

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ס:מטלה הקור

 

 מטלת יישום בשיעור, משוב והצגת תוצרים. 

 

 

 דרכי הערכה

 בהתאם לשיעור מועד הגשה:  .15%אחוז הציון:   .יישום בכיתה  –מבוא לנוירופדגוגיה  .1

 התאם לשיעור במועד הגשה:   15%אחוז הציון:   דוגמא לתרגום מהלך שיעור לפעילות מוחית  –מבנה המוח  .2

 בהתאם לשיעור מועד הגשה:  .15%אחוז הציון:   תכנון מחדש של שיעור לבחירת המורה –זיכרון עבודה  .3

 20/2/22מועד הגשה:  55%  אחוז הציון:  מטלה סופית  .4
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 וובילוגרפיה 

  החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

 החינוך משרד  – הלימודים תוכניות תיק

 החינוך  שרדמ – איכותית להוראה פרקטיקות
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 אודות המרצה

 307226951סרברו, ת.ז. -דר' אינה שוורץ

במכון וייצמן. פיתחה ולימדה קורסי פיתוח מקצועי  תמחות בנוירופדגויהאביב וה-רוביולוגיה מאוניברסיטת תלבנוי טבעלת דוקטור

אילן -של מורים המתמקדים במתן כלים נוירופדגוגיים יישומיים להוראה בכיתה. כיום מרכזת הכשרת מורי כימיה באוניברסיטת בר

 הכשרת מורים.  והן מובילה קבוצת חשיבה על האופן שבו יש להטמיע את הגישה הנוירופדגוגית במוסדות ל 

 


