ערוץ המו"פ במכון מופ"ת

לו"ז הדרכות ומדריכים
לאחר חופשת הפסח
שלום לכולם,
השבוע אנו חוגגים את חג הפסח ,שהוא גם חג האביב .עם היציאה לחופשה
מצרפים ברכה לחג לכל שותפינו ומכרינו באשר הם.
בנוסף ,חשוב לנו לעדכן אתכם על המפגשים שיתקיימו לאחר החזרה מהחופשה.
אנו מקבלים משובים חיוביים ופרגונים על מפגשים אלו ,ורואים בקיומם חשיבות
גדולה לכל המשתתפים .בנוסף על מפגשי ההדרכה ,אנו מכנסים מפגשים מקצועיים
של בעלי תפקידים בתחום הלמידה הדיגיטלית ובתחום מערכות המידע .בפגישות
הללו חולקים אתגרים וטיפים המשותפים לכל המכללות להכשרת מורים.
כל הקישורים להדרכות יפורסמו באתר שלנו בכתובת:

https://www.macam.ac.il
שם גם נמצאים כל המדריכים וההרצאות שקיימנו עד כה.
אנו נמשיך בהדרכות הפדגוגיות והטכנולוגיות ,כדי שתוכלו לקיים למידה מרחוק
בצורה המיטבית ,ומזמינים אתכם להמשיך לעדכן אותנו בצרכים שלכם.
בנוסף אנו מזמינים אתכם להרצאת אורח שיעביר ד"ר חיים שקד ,ראש המכללה
האקדמית לחינוך חמדת הדרום ,בנושא חוסן בלמידה מקוונת במצבי משבר.
אנו ניפגש גם עם מנהלי מערכות המידע למפגש ייעודי בנושא היערכות לבחינות ואת
מובילי למידה דיגיטלית ואדמינים במערכות התקשוב לפורום ייעודי )ראו מועדים
מדויקים בהמשך המייל(.
בברכת חג פסח שמח ובריא לכולנו.

ההדרכות הבאות:
יום שני 20.4
12:1511:00

13:0012:00

תכנים דיגיטליים והתאמתם לתהליכי הוראה

מפגש ייעודי עם המנמ"רים  היערכות לבחינות
קהל יעד :מנהלי מערכות המידע
מנחים :שרון גרינברג ויהודה חבשוש
https://zoom.us/j/698484208

בין הנושאים :היכרות עם תכנים דיגיטליים
בפיתוח משרד החינוך וכיצד אפשר להתאים
את התכנים לתהליכי הוראה
במהלך המפגש נתנסה גם בחיזוק מיומנויות
עבודה ב   Zoomכולל חלוקת המשתתפים
לחדרי לימוד.
קהל יעד :מד"פים
מנחה :שרית כהן
https://zoom.us/j/661504893

יום שלישי 21.4
11:3010:00
גישור על פערים בלמידה סינכרונית
בין הנושאים 10 :טיפים ללמידה סינכרונית
מיטבית
הדרכה טכנולוגית בנושא כלים חדשניים
לאינטראקציה בזמן מפגש סינכרוני .קהל יעד:
מרצים ומורי מורים
מנחות :רותי סלומון ודורין עמר פסט
https://zoom.us/j/798271216

יום רביעי 22.4

11:3010:00

13:0012:00

למידה אסינכרונית

מפגש פורום למידה דיגיטלית

בין הנושאים :בניית מפגש מיטבי ב
 Moodleאינטראקציה ונוכחות מרצה
הדרכה טכנולוגית בנושא הקלטת סרטונים
ללמידה עצמית ,דגשים לצילום וידאו קהל יעד:
מרצים ומורי מורים
מנחות :רותי סלומון ודורין עמר פסט
https://zoom.us/j/771308883

בין הנושאים :שו"ת ומיפוי צרכים בלמידה
סינכרונית ואסינכרונית
היערכות לבחינות
רעיונות וטיפים קהל יעד :מובילי תקשוב,
אדמינים
מנחות :שרון גרינברג וורד אוסטפלד
h
 ttps://zoom.us/j/3210485121

יום חמישי 23.4
12:1511:00
הערכה של תהליכי הוראה מרחוק
בין הנושאים :כיצד נעריך תהליכי הוראה
המתקיימים בלמידה מרחוק?
דרכי הערכה של מפגש אסינכרוני
מחוון להערכת מפגש קהל יעד :מד"פים
מנחות :שרית כהן ורותי סלומון
https://zoom.us/j/435123463

יום ראשון 26.4
12:0010:30
עיצוב מצגות ללמידה מרחוק

12:1511:00
אתיקה בלמידה דיגיטלית

קהל יעד :כללי
מנחה :דורין עמר פסט
https://zoom.us/j/305415990
ttps://z

בין הנושאים :סוגיות אתיות בפיתוח תכנים
)זכויות יוצרים(
סוגיות אתיות לתלמידים )חיים ברשת(
אבטחת מידע ופרטיות קהל יעד :מד"פים
מנחות :שרית כהן ורותי סלומון
https://zoom.us/j/925578502

יום שני 27.4
11:0010:00

הרצאת אורח:
חוסן בלמידה מקוונת במצבי משבר
קהל יעד :כללי
מנחה :ד"ר חיים שקד ,ראש המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום
https://zoom.us/j/716782234

יום חמישי 30.4
11:009:30
 SELבין מפגש סנכרוני למפגש אסינכרוני

12:1511:00
למידה אסינכרונית

בין הנושאים SEL :בין מפגש סנכרוני
לאסנכרוני ,מוטיבציה בלמידה מרחוק
הדרכה טכנולוגית בנושא כלים לשבירת
הקרח ) ( Ice Breakersקהל יעד :מרצים ומורי
מורים
מנחות :רותי סלומון ודורין עמר פסט
https://zoom.us/j/396626755

בין הנושאים :ניהול מטלות בלמידה אישית
ושיתופית
היכרות עם כלי ה   Moodleבלוג רפלקטיבי
ובלוג קבוצתי
אפשרויות מתקדמות לעבודה עם פורום קהל
יעד :מד"פים
מנחות :שרית כהן ורותי סלומון
https://zoom.us/j/878305109

קישור ישיר לכל ההדרכות והמדריכים של ערוץ המו"פ
שהתקיימו בזמן חירום ‐ נגיף הקורונה:
https://www.macam.ac.il

הכרתם את האזור החדש שלנו?
אנו מריצים פיילוט אתר חדש המכיל תכנים פדגוגיים ללמידה און‐ליין כגון
סרטונים ,מאמרים קצרים ,דפי הסבר ) (One pagersמערכי שיעור
ועזרים ,המיועדים לסייע למנחי מורים בהכשרה ובפיתוח המקצועי.

https://mod.macam.ac.il

בהזדמנות זו אנו רוצים לאחל לכם חג שמח
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