
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף א' לפיתוח פדגוגית

 

 תשע"ט -ליסודי  באנגלית מקוונותהשתלמויות 

 מיקרוקרדיטציה                                                    שימו לב! קישורי ההרשמה החסרים יושלמו בקרוב

 ההשתלמות סוג שם השתלמות תחום דעת שם מפמ"ר

 ומס' שעות

שכבות 

 גיל

 הקישור להרשמ

 

 שילוב סרטונים בחינוך   אנגלית ציונה לויד"ר 

 )כולל תיק מורה(

מודל "איחוד מול 

 ש' 30 -ייחוד"

 הקישור הרשמ ו -ג

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

 ש' 30 -ייחוד"

  ו -ג

פיתוח אוצר מילים בהוראת  אנגלית ציונה לויד"ר 

 יסודי -אנגלית 

  ו-ג ש' 30  -ריאדיסציפלינ

איתור תלמידים מתקשים  אנגלית ציונה לויד"ר 

תוכנית עבודה למנחים 

 ומורים מובילים 

  ו-ג ש' 30  -ריאדיסציפלינ

שפה  ה והערכההורא אנגלית ציונה לויד"ר 

 יסודי +על יסודידבורה 

  -ריאדיסציפלינ
 ש' 30 

 קישור הרשמה ו -ג

 How to use reader’s אנגלית ציונה לויד"ר 

theater to improve oral 

fluency 

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש' 10

 קישור להרשמה ט -ג

 How to improve your אנגלית ציונה לויד"ר 

pupils’ vocabulary 

retrieval 

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש' 10

 קישור הרשמה ט -ג

 How to prepare אנגלית ציונה לויד"ר 

students for an 

interview 

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש' 10

 קישור הרשמה יב -ג

 How to use rubrics to אנגלית ציונה לויד"ר 

improve student’s 

writing skills 

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש' 10

 קישור הרשמה יב -ג

 How to Say What You ציונה לויד"ר  אנגלית

Mean 

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש'  10

 קישור הרשמה ט -ג

 How to use Google quiz  ציונה לויד"ר  אנגלית
to enhance vocabulary 
teaching and learning       
 

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש'  10

 קישור הרשמה ט-ג

   

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=%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
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-readers-theater-improve-oral-fluency/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-readers-theater-improve-oral-fluency/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/improve-pupils-vocabulary-retrieval/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/improve-pupils-vocabulary-retrieval/
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/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%99%d7%93-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%aa%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%9f-say-mean/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%99%d7%93-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%aa%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%9f-say-mean/
javascript:void()
javascript:void()
javascript:void()
javascript:void()
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-google-quiz-enhance-vocabulary-learning-assessing/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-google-quiz-enhance-vocabulary-learning-assessing/


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף א' לפיתוח פדגוגית

 ההשתלמות סוג שם השתלמות תחום דעת שם מפמ"ר

 ומס' שעות

שכבות 

 גיל

 הקישור להרשמ

 

 How to give positive ציונה לויד"ר  אנגלית

feedback to oral class 

presentations 

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש'  10

 קישור הרשמה יב  -ג

 How to understand the ציונה לויד"ר  אנגלית

results of the screening 

test in the ABLE kit 

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש'  10

 קישור הרשמה ו-ג

 How to use electronic ציונה לויד"ר  אנגלית

dictionaries 

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש'  10

 קישור הרשמה ט-ג

 How to break the ציונה לויד"ר  אנגלית

Speaking Barrier 

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש'  10

 קישור להרשמה ט-ג

 

 לפרטים והרחבה אודות ההשתלמויות המקוונות 

 

 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 

 קישור הרשמה 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

 ישור הרשמהק ט-א

 קישור הרשמה ט -א טעונים וטוענים חינוך לחשיבה

 

 24/10/2018 

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/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/understand-results-screening-test-able-kit/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/understand-results-screening-test-able-kit/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-electronic-dictionaries/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-electronic-dictionaries/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/break-speaking-barrier/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/break-speaking-barrier/
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/online-courses.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/online-courses.aspx
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%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%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/

