סדנאות חורף תשע"ז לסגל אורנים
11/18/80
שלום רב,
סוף הסמסטר הולך וקרב ,וכהרגלנו אנו מתכננים תקופת פיתוח סגל שבמהלכה תוצענה לסגל האקדמי סדנאות
במגוון נושאים פדגוגיים כמו גם העשרה אישית .אנחנו מקווים כי תמצאו בהן עניין ותועלת.
אנא עיינו ברשימת הסדנאות ולאחר מכן היכנסו לקישור המצורף והירשמו.
פתיחת הסדנאות תלויה במספר הנרשמים ,ועל-כן כל הנרשמים יקבלו הודעה במייל האם הסדנה אליה
נרשמו מתקיימת ,והיכן .כמו כן ,אם נרשמתם והתחרטתם מסיבה כלשהי ,נבקשכם לעדכננו במייל זה משום
שאי-הודעה על ביטול השתתפות יוצר לעיתים אי-נעימות למנחה הסדנה ולמארגניה ,ואף למערכות הארגוניות
של המכללה.
כמו כן ,הנכם מוזמנים להעביר את ההזמנה גם לבני משפחה וחברים .הסדנאות פתוחות לאורחים מבחוץ בעלות
סמלית של  ₪ 01לסדנה.

בברכה,
ד"ר אורלי סלע
ראשת המרכז לקידום ההוראה
בשם צוות המרכז
kidum@oranim.ac.il

להרשמה
לסדנאות

כנגד רוב הסיכויים
בהנחיית תמר וייסמן-אשכנזי
יום א' /1:11-//:11 ,72/2/5
סיפורה של תמר ,ילדה שהגיעה משכונת מצוקה ,התבגרה בפנימייה ,וכנגד רוב הסיכויים בחרה בנתיב
של לימודים אקדמיים גבוהים ,השתלבות כמרצה באקדמיה ויועצת ארגונית.
סיפורה של תמר הוא סיפורם של אנשי החינוך שפגשה בדרך והושיטו יד ,זהו סיפור על יכולתם להיות
משמעותיים ,להשפיע ולהותיר חותם לחיים שלמים.
במפגש משולבים סיפו ר חיים דרמטי ,כלים יישומיים ותכנים מעולם החוסן והגישה הנרטיבית .המפגש
נוגע במשמעותם של הצלחה ,התפתחות ובחירה.

סיור נוסטלגי בבית זייד
בהנחיית טלי זייד  -רווה
יום ב' /1:11-/0:11 ,72/2/5
נספר בתמונות ובצפייה בשטח על "אנשי בראשית" ,אלכסנדר וציפורה זייד .נחזור  811שנים לאחור
לתקופת העלייה השנייה ,הקמת ארגון השומר והקיבוצים הראשונים .ניכנס לנבכי החיים בשיך אברך
של משפחה בודדת בסביבה זרה .נצלול אל הדילמות של החיים עם השכנים הערביים ,יחסי נשים
גברים .חשיפת ההיסטוריה היהודית בגבעה – העיר בית שערים ,רצח זייד ,נקמת דם וסולחה.
הסיור ייערך בחיק הטבע עם תצפית על עמק יזרעאל.
הסיור יצא משיכון אלה בית  ,81קריית טבעון  -ליד הדשא .מפה

"עשה זאת בעצמך"  -סדנה למעוניינים ללמוד כיצד להכין  MOOCעל פלטפורמת EdX
בהנחיית איציק גרשון ורותי סולומון ,מכון מופ"ת
יום א' /1:11-/4:11 ,/12/2/5
כחלק ממהלך מכללתי לשלב את ה MOOC-כחלק מההוראה במכללה ,אתם מוזמנים ללמוד איך
לייצר  MOOCבעצמכם .חשוב להדגיש שפלטרפורמת  EdXשאותה נלמד בהשתלמות ,מאפשרת ליצור
יחידות לימוד הכוללות שעור אחד ,שניים ,ועד לקורס אקדמי בהיקף מלא .לכן ההצעה רלבנטית לכל
מרצה הרוצה להיכנס לתחום מאתגר זה!
עוד על "מה הם מוקים" בקישור הזה.

"כמה טריקים כיצד להפוך את השיעור למרתק – בעזרת המחשב והסלולרי"
בהנחיית אהוד רביב
יום ה' 1:11-//:11 ,/02/2/5
המחשב והסמארטפון מציעים לנו שלל אפשרויות להפוך את השיעור שלנו למגוון ,עשיר ומסקרן מבלי
לוותר על העקרונות של הוראה טובה ומבלי לבזבז זמן שיעור יקר .בהשתלמות נלמד בין היתר על
שימוש בסלולרי לצורך בדיקת הבנה והגברת המעורבות הפעילה ,על יצירת "כיכר השוק וירטואלית",
על שימושים יצירתיים במצלמה של הסלולרי ועל סרטוני וידיאו ההופכים לסביבת למידה פעילה.

רפארטים – איך עושים את זה?
בהנחיית ד"ר איריס גרשגורן
יום ב' /0:11-/4:01 ,/52/2/5
הרפראט הינו אחד הכלים השכיחים ביותר באקדמיה ,וככזה הוא זכה להגדרות רבות ולשימושים
שונים בהתאם .בסדנה ננסה להגדיר מהו רפראט ,מהם המאפיינים שלו ככלי להוראה -למידה-
והערכה ,נכיר את היתרונות ,החסרונות והקשיים של השימוש בו .כל זאת במטרה להציע  /להכיר
פתרונות לקשיים והצעות לשימוש מושכל ומגוון ברפראטים.

להרשמה
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