סדנאות סתיו תשע"ז לסגל אורנים
8/8/8/
שלום רב,
רגע לפני פרוץ שנת הלימודים החדשה הבאה עלינו לטובה ,אנו מזמינים אתכם ליהנות מהיצע 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  ₪ 05לסדנה.

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

להרשמה
לסדנאות

"אבל מצגת אני כן יודע להכין!"...
בהנחיית אהוד רביב
יום א' /3:21-/3:21 ,//111//
אכן אנחנו יודעים – אבל למרות זאת אנחנו עושים בלי משים ,טעויות בסיסיות בהכנת מצגות.
מצגת טובה יכולה להיות כלי ללמידה משמעותית .מצגת לא טובה גוזלת מאתנו זמן הכנה ופשוט לא
עושה את העבודה.
אז מה נלמד?
עקרון פארטו עובד גם במצגות
•
עקרון 23X0X0
•
עיצוב התוכן ושימוש בגרפיקה
•
ניווט במצגת
•
שילוב סרטונים במצגת
•
כללי "אל תעשה" במצגת
•
ואיך לוודא שהם בכלל קולטים את מה שאתם מציגים בפניהם?
•

סדנה למרצים חדשים במכללה
בהנחיית ד"ר אורלי סלע
יום ב' 1:11-/3:11 ,/3111//
במפגש נדון בדרכי ההוראה העיקריות באקדמיה ,וכיצד נוכל לעשות בהן שימוש בצורה נכונה ,יצירתית
ומעניינת .בנוסף ,יינתן מקום לשאלות ותשובות לגבי העבודה באורנים וכיצד המרכז לקידום ההוראה
יכול לעזור.
הסדנה פתוחה למרצים שנקלטו במכללה ב 2-השנים האחרונות.

לבנות על מה שעובד– סדנה מעשית להיכרות עם גישת הפסיכולוגיה חיובית
בהנחיית ד"ר פנינית רוסו נצר
יום ד' 1:11-/3:11 ,/1111//
פסיכולוגיה חיובית היא תחום מחקרי העוסק בתפקוד אנושי מיטבי ,אשר התפתח במטרה לאזן את
העיסוק המסורתי של הפסיכולוגיה במצבי חולי נפשי ,טראומה ופתולוגיה .גישת הפסיכולוגיה החיובית
מושתתת על האמונה כי אנשים רוצים לחיות חיים מספקים ובעלי משמעות ,לפתח ולטפח את המיטב
שבהם ,לשפר את איכות חייהם ולקדם את חוויות האהבה ,העבודה והפנאי שלהם.
רובנו נוטים להתמקד יותר בחולשות ופחות בחוזקות ,אולם מחקרים רבים מראים שכאשר אנחנו
מתמקדים בחוזקות שלנו אנחנו צומחים .חיים מלאי משמעות ,סיפוק וחוסן נפשי מבוססים על מודעות
ושימוש בחוזקות ובכוחות הייחודיים הקיימים בכל אדם.
הסדנה תכלול הרצאה והתנסות בכלים מבוססים מחקר מדעי מתחום הפסיכולוגיה החיובית ("מדע
האושר") :מהו אושר? האם אפשר ללמוד להיות מאושרים יותר?

סדנה להכרת שירותי הספרייה לתמיכה במחקר
בהנחיית סמירה מחאמיד ,מנהלת צוות היעץ בספרייה
יום ה' 1:11-//:11 ,/3111//
במסגרת מחלקת היעץ בספרייה ,וכחלק מתפקידה בפיתוח אוריינות אקדמית וקידום המחקר במכללה,
אתם מוזמנים לסדנה להכרת שירותי הספרייה לתמיכה במחקר ,החל בחיפוש המאמרים העדכניים
ביותר בנושא מחקרכם ועד לאיתור ולהערכת כתבי העת שבהם תוכלו לפרסם את מחקריכם.
הסדנה תכלול:
 הצגת החידושים במאגרי המידע ISI -
 - Impact Factor מדדים להערכת כתבי עת מובילים בתחומי ידע שונים.
 דף פרופיל אישי לחוקרים ב – Google scholar

אימפרוביזציה  -הוראה כאלתור יוצר
בהנחיית אלונה פרץ
יום א' 1:11-/3:11 ,//111//
רבות נאמר על תפקידו של המורה כשחקן ,כמאפשר מרחב וכיוצר דיאלוגי ,אך תודעת המורה
כ'מאלתר יוצר' נעדרת מהשיח המעשי .פרקטיקת האלתור (אימפרוביזציה) מאפשרת לנו ,המרצים,
ליצור את ה"-גם וגם" .מחד ,להגיע לכיתה מוכנים ומכווננים עם רעיונות וידע .מאידך ,לשמור על
הקשבה מלאה למה שמתרחש 'כאן ועכשיו' ולהגיב במקום בצורה האחראית ביותר.
המפגש הוא חווייתי ,בו ניתן לעצמנו לשחק ולאלתר ,אך גם נרכוש ידע וכלים מעשיים לחיזוק הנוכחות
שלנו והתגובות שלנו במצבי אי וודאות.
אלונה פרץ מנחה ומרצה ,מלמדת מזה  30שנה את יסודות האלתור וההבעה ,כשמרכז עבודתה בפיתוח
תודעת הרגע (מיינדפולנס) וחידוד היכולות להגיב מרגע לרגע במציאות משתנה וקבועה במרחב
החינוכי .לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר של מרכז הרגע.

הוראה בכיתות גדולות
בהנחיית ד"ר אורלי סלע
יום ב' /3:21-/3:21 ,/1111//
במפגש נדון בקשיים העיקריים בהם נתקלים מרצים בכיתות גדולות ,וכיצד ניתן להתגבר עליהם .נלמד
מחוכמת האקדמיה ומחוכמת ההמונים כאחת ,ונחשוב יחד מה מכל אלה רלוונטי לעבודתנו באורנים.

רכבת העמק  -בין עבר לעתיד ,סיור מודרך
יום ה' 1:11-/2:11 31111//
נצא לסיור קצר בשתי תחנות לאורך מסלולה של רכבת העמק המיתולוגית – תחנת אלרואי ותחנת כפר
יהושע ,ונצפה במסלול הרכבת החדשה ,ששקשוק גלגליה ישוב להישמע  /8שנה לאחר שנסיעתה
פסקה.
נגיע לאזור התחנה באלרואי ברכבים פרטיים (חמש דקות מאורנים ,להלן קישור למפה) .נהנה מסיור
מודרך במקום ומשם נמשיך בהליכה של מספר דקות בשביל סלול למעיין אלרואי ,להפסקת קפה בצל
ושכשוך במי המעיין .נשקיף אל המסילה החדשה ונשמע סקירה קצרה על עתידה הנראה לעין.
נחזור למכוניות וניסע לתחנת הרכבת בכפר יהושע ,המוכרת כאתר מורשת לאומי ,נסייר בה ונשמע את
סיפורה מפי מדריכה במקום.

להרשמה
לסדנאות

