סדנאות והדרכות להוראה מרחוק והוראה היברידית לחברי סגל המכללה
לקראת שנה"ל תשפ"א  -ספטמבר – אוקטובר 0202
א .סדנאות פנים מכללתיות – בהנחיית חברי צוות תקשוב ימי קורונה
לסדנאות אלה אין רישום מוקדם – סמוך למועד הסדנא יישלח לכל חברי הסגל קישור למפגש זום.
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מפגש פתוח –
מפגש פתיחת שנה
מרחוק

פירוט
יחידת הוראה ,הגבלת גישה ,העלאת משאבים,
בדיקת מטלה ,קבוצות ,יבוא קורס
הגדרת בוחן ,מאגר שאלות ,פורומים ,בלוג ,מעקב
למידה
דגמי הוראה מגוונים למפגשים אסינכרוניים
מרכיבים חברתיים-רגשיים בהוראה מרחוק
)(Social Emotional Learning
פרטים נוספים בהמשך המסמך
כלים ליצירת שיעור פעיל ומהנה בפלטפורמות
סינכרוניות
חלוקה ועבודה בחדרים  ,סקרים ,לוח לבן ,שימושים
בצ'ט
הגדרת בוחן ,מאגר שאלות ,פורומים ,בלוג ,מעקב
למידה
שאלות ותשובות
כלים ורעיונות למפגש סנכרוני ראשון

ב .סדנאות חוץ מכללתיות  -מיט"ל (מרכז ידע טכנולוגיות למידה)
סדנאות מומלצות .דרושה הרשמה מוקדמת
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ג .סדנאות חוץ מכללתיות  -מכון מופת "בחזרה לעתיד  , 0202נערכים לשגרה החדשה באקדמיה"
להרשמה למפגשים של מכון מופת
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המשך

פירוט
איך מעודדים  engagementמרחוק?
הפוטנציאל בלמידה סינכרונית

מרכיבים חברתיים-רגשיים בהוראה מרחוק )(SEL: Social Emotional Learning
מפגש לחברי סגל המכללה
יום ד' ,כ' אלול תשפ"א ,9.9.02 ,שעות 20.22-02.22
פורמט :מפגש זום

א .מליאה ( 02דקות)
 .1היבטים חברתיים רגשיים בהוראה ולמידה בסמסטר ב' תש"ף  -ממצאי סקר מרצים וסטודנטים.
מציג/ה :נציג/ת רשות ההערכה והמחקר
 .2פיתוח מודעות ) (awarenessלמרכיבים חברתיים – רגשיים ביחסי מרצים  -סטודנטים בהוראה
ולמידה
מציגות :ד"ר ג'וליה שלאם סלמן וד"ר יעל אוהד קרני

ב .סדנאות ( 02דקות)
מקבץ ראשון:
 .1שיעורים רבי משתתפים ותקשורת חברתית רגשית – האם וכיצד אפשרי?
מומלץ במיוחד למרצי קורסים רבי משתתפים
מרצה :ד"ר אלה מחלב
 .2תקשורת וגבולות יחסים חברתיים רגשיים בין מרצים וסטודנטים .שיח עמיתים.
הובלה ד"ר יעל אוהד קרני
מקבץ שני:
 .1ארגון אתר קורס ב :moodle -כלי מקדם תקשורת אפקטיבית ומפחיתת חרדות ביחסי מרצים-
סטודנטים
הצגה :פרופ' אריאלה פופר גבעון
 .2דילמות אתיות ופרקטיות של תקשורת חברתית – רגשית ביחסי סטודנטים מרצים .שיח עמיתים.
הובלה :ד"ר יעקב דויטש

