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 תשע"טלחטיבה עליונה  באנגלית מקוונותהשתלמויות 

 מיקרוקרדיטציה                                                                                                                                          

 ההשתלמות סוג שם השתלמות תחום דעת שם מפמ"ר

 שעותומס' 

שכבות 

 גיל

 הקישור להרשמ

 

 שילוב סרטונים בחינוך   אנגלית ציונה לויד"ר 

 )כולל תיק מורה(

מודל "איחוד מול 

 ש' 30 -ייחוד"

 הקישור הרשמ יב -י

מודל "איחוד מול  רכזי מקצועכלי ניהול ל אנגלית ציונה לויד"ר 

 ש' 30 -ייחוד"

  יב -י

מודל "איחוד מול  תלקיט /פורטפוליו אנגלית ציונה לויד"ר 

 ש' 30 -ייחוד"

 קישור הרשמה יב -י

מודל "איחוד מול  מטלת ביצוע אנגלית ציונה לויד"ר 

 ש' 30-ייחוד"

 קישור הרשמה יב -י

מודל "איחוד מול  מטלת ביצוע אנגלית ציונה לויד"ר 

 ש' 30-ייחוד"

 הרשמהקישור  יב -י

מודל "איחוד מול  דיבור בפני קהל אנגלית ציונה לויד"ר 

 ש' 30 -ייחוד"

 קישור הרשמה יב -י

שפה  ה והערכההורא אנגלית ציונה לויד"ר 

 יסודי +על יסודידבורה 

  -ריאדיסציפלינ

 ש' 30 

 קישור הרשמה יב -י

הוראת אוצר מילים  אנגלית ציונה לויד"ר 

 חט"עב+"חט

 קישור הרשמה יב -י ש' 30  -ריאדיסציפלינ

 How to prepare אנגלית ציונה לויד"ר 

students for a personal 

interview 

 מיקרוקרדיטציה 

 ש' 10

 קישור הרשמה יב -ג

 How to use rubrics to אנגלית ציונה לויד"ר 

improve student’s 

writing skills 

 מיקרוקרדיטציה 

 ש' 10

 קישור הרשמה יב -ג

 How to give positive אנגלית ציונה לויד"ר 

feedback to oral class 

presentations 

 מיקרוקרדיטציה 

 ש' 10

 קישור הרשמה יב -ג

 

 לפרטים והרחבה אודות ההשתלמויות המקוונות 

 

   

http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%92
http://morim.lnet.org.il/?course=blurb-on-portfolio-online-course-for-translation-teachers
http://morim.lnet.org.il/?course=blurb-on-portfolio-online-course-for-translation-teachers
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-ppbl/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-ppbl/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-2/
http://morim.lnet.org.il/?course=debating-and-public-speaking-for-english-and-diplomacy-for-english-and-diplomacy-teachers
http://morim.lnet.org.il/?course=debating-and-public-speaking-for-english-and-diplomacy-for-english-and-diplomacy-teachers
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-2
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-2
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%98%D7%94%D7%91-%D7%97%D7%98-2
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%98%D7%94%D7%91-%D7%97%D7%98-2
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-appointment-clock/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-appointment-clock/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-rubrics-improve-students-writing-skills/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-rubrics-improve-students-writing-skills/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/give-positive-feedback-oral-class-presentation/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/give-positive-feedback-oral-class-presentation/
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/online-courses.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/online-courses.aspx
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 קרדיטציה-בכישורי חשיבה במודל מיקרו השתלמויות
 שעות לקבלת גמול. 30להשלמת  באנגליתניתן לצרף השתלמויות אלה להשתלמויות 

 קישור הרשמה שכבות גיל שם ההשתלמות תחום דעת

שאלת שאילות מניעות  -מקום לשאלה  חינוך לחשיבה

 ללמידה 

 הרשמה קישור יב -א

מפות  –לארגן ולייצג את המידע  חינוך לחשיבה

 חשיבה

 קישור הרשמה ט-א

-עידוד חשיבה יצירתית אצלכם בכיתה  חינוך לחשיבה

 באמצעות מודל גש"ם

 קישור הרשמה ט-א

 קישור הרשמה ט -א טעונים וטוענים חינוך לחשיבה
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https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A6%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A6%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%98%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%98%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D/

