
           

           

 2017די יטלי   פד   י אי  ע 

  - סדנ  פנים אל פנים 

   לך    לח: לק  ס  סך אל  סך

 דמתי-ר נטע רבהון"ד



 

 האתגר  
 (??   עשי י לע  י, א  ב ילים אח   )

 

 הפתרונות
 (?איך י  אים  ז , ב ילים אח   )

 

 מסקנות
 (? יי י ח ז   על  ך, ב ילים אח   )

 

 



 קורס סדנאי אינטראקטיבי: האתגר

 ח  י   י י   – י  י ילדים 

 !!אין חומר כתוב –הרצאות 

 תרגילים אישיים

 פעילויות קבוצתיות

 פונג-דיוני פינג

 תגובה-אימוני גירוי

 ?איך   קשבים א   ל ז 

 









 הפתרונות

 .יהיה בסדר. לא לחשוב על זה

 ולהגיע לרונית בלי נשימה , להיבהל, להיזכר

  – אבל

 .עם א   ים    ד ים  יטב



 ארגון מבני –הפתרונות 

 ולהתמקד בליבת הקורס" שומנים"לקצץ 

יחידות מוגדרות   5 -לארגן את החומר הנבחר ב

 היטב

שכולל למידה  , ליצור מבנה אחיד וחוזר לכל היחידות

 בצורות וברמות שונות



 בחירת כלים מתוקשבים –הפתרונות 

Screen – o – matic 

 קצר על יחידת תוכן TEDמעין  –במקום הרצאות 

 



 בחירת כלים מתוקשבים –הפתרונות 

       דב  

 



 

 בחירת כלים מתוקשבים –הפתרונות 
 פ   ם ב ל יחיד     ן

 א זב   

/  אי השתתפות  15-30%

שטחיות  / יציאה ידי חובה 

 ואי בקיאות

הפנמת תכנים נמוכה  

 מהמצופה

   לח  

 תגובות מעמיקות

 שיח בין לומדים

 הבעת דעה אישית

נכונות לגמישות מחשבתית  

 ולשינוי עמדות



 בחירת כלים מתוקשבים –הפתרונות 

  פ     טל  

חובה להגשה   6מתוכן רק  –מטלות בקורס כולו  20

 .חובה להתייחסות בפורום 6ועוד 

 איתור תופעה בסדרת ציורים

 מציאת צד שווה

 הבעת דעה

 דירוג ציורים לפי גיל או שלב

 ויישומו על ציורים, קריאת טקסט פואטי או אקדמי



 בחירת כלים מתוקשבים –הפתרונות 

  עש     ש  א ,  ע ק ,   ספ  יחיד  לסי  ם

 ללא חומר נוסף –בנויה במתכונת היחידות האחרות 

 מכוונת למבט משווה ומבחין בין היחידות שנלמדו

 מאפשרת אינטגרציה של חומר

מאפשרת הערכה עצמית ונותנת משוב על מידת השליטה  

 והמוכנות לשדה

 



 וביקורת מסקנות

 לא  י  בק  ס

 מפגשים והיכרות אישית

 "גוררי הרגליים"יכולת לגייס את 

 חשיפה למלוא החומר

 פעילות קבוצתית

תחושת ביטחון בהישגי ההוראה  

 (ציוני מבחן)

 חובות קריאה

 

 

  י  בק  ס

 חשיבה עצמית ועצמאית

 ניהול עצמי

 למידה משמעותית

 חזרה והעמקה

 גיבוש עמדות אישיות

 הכנה לשדה

 הנאה

 (שלי)ניצול זמן יעיל 





  



 !  ד  על   קשב 


