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 , תשע"חסיוןב כ"ג, 2018י נביו 7יום שני, 

 לכבוד

 מחול ל םמורי

 

 שלום רב,

 ממחול פולחני ועד מחול עכשווי -"מסורת וחידוש במחול"
 השתלמות מתוקשבת למורים במגמות המחול

 קיץ תשע"ח
 

 : סיון פלרמנחת ההשתלמות

 

בהמשך להשתלמויות המקוונות שהתקיימו בשנים האחרונות וגם במהלך השנה, אנו שמחות 

 לתולדות המחול. להציע השתלמות קיץ למורים

ההשתלמות מיועדת למורים חדשים לתולדות המחול ולמורים הרוצים לחזור  קהל היעד:

 תולדות המחול. תבהורא ולהעמיק בסוגיות שונות

 

כאשר תהליך הלמידה מתקיים ברשת האינטרנט מביתו של כל  שעות 30בהיקף של ההשתלמות 

שעות לגמול עם ציון יש  30לקבלת ו"עוז לתמורה".  מורה. ההשתלמות מוכרת ל"אופק חדש"

 לבצע את כל יחידות ההשתלמות.

 

 אוגוסט. -ההשתלמות תתקיים במהלך חופשת הקיץ, בחודשים יולי מועד:

 2/7/18 יך תארפתיחת ההשתלמות ב

 

 מטרות ההשתלמות

    חשיפה והעמקה בסוגיות בתולדות המחול תוך התבוננות על מחול מהתקופה : מטרה מרכזית

 הפולחנית ועד ימינו. 

 חשיפה לחומרי הוראה איכותיים שנאספו במהלך ההשתלמויות לאורך השנים 

 פיתוח תכני הוראה בנושאים בהם מתמקדת ההשתלמות 

  היכרות עם פדגוגיה דיגיטלית וכלים דיגיטליים 

 

 בהשתלמות זו:

  תוצגנה אסטרטגיות הוראה/למידה בסביבות הוראה חדשניות המאפשרות לימוד

 מכל מקום ובכל זמן באמצעות מחשב

 תינתן הזדמנות לפיתוח מקצועי של המורים ולהעצמתם 
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  ,בין השאר, גיבוש מאגרי מידע תמשיך ותתהווה קהילה מקצועית שתקיים שיח שיאפשר

 בנושאים השונים

 ייעשה שימוש במשאבים הקיימים ברשת ומתחדשים בה באופן תדיר 

      

 .כמלווה את הלמידה או כמחליפה אותההכוונה היא כי חשיפה זו תשפיע על ההוראה בכתות, 

ופיתוח  בהשתלמות זו יושם דגש על המעבר מלמידה המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של התכנים

 יכולת למידה וחשיבה, דבר המחייב שינוי דרכי הוראה, למידה והערכה הנהוגות כיום. 

 

 נושאים אשר יופיעו בהשתלמות

 רוקדים פולחן אז והיום 

 כוריאוגרפיה ויצירה ברוח תרבות יוון 

 מרס קנינגהם: חלוץ המחול הפוסטמודרני 

 השוואת יצירות שרה לוי תנאי וברק מרשל -תאטרון מחול 

 פטרושקה" ועוד -שילוב אמנויות במחול הפוסטמודרני" 

  התבוננות על התקופה הרומנטית –עיבודים חדשים ליצירות קאנוניות 

  התבוננות ביקורתית בראייה פנומנולוגית 

 נתון לשינויים 

 

 דרישות טכניות

 מחשב, חיבור לאינטרנט 

 התמצאות בשימוש האינטרנט, דואר אלקטרוני וסביבת ה- Office . 

 פדפן: דInternet Explorer 6.0  ומעלה אוMozilla Firefox  

  :)1.5רוחב פס )מהירות החיבור MB  

 

 הרשמה

 .כרטיס אשראי בלבד באמצעות₪  30מהמשתתפים ייגבו דמי רישום בסך 

 מספר המקומות להשתלמות הינו מוגבל. אנא, הירשמו בהקדם.

 לחצו כאןלפרטים נוספים ולהרשמה היכנסו 

 

 

 בברכה,

 

 סיון פלר         פנחסי                                                                      -רויגהילה קובר

 מנחת ההשתלמות                                                                           מחול תחום דעתמנהלת 

 משרד החינוך|    המזכירות הפדגוגית 

https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9E/

