
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                               
 
 

 התש״פ  י״ד באב                                                                                         
                                                                                            13.08.2020 

 

 קול קורא 
 
 

 הרצליה  (מנטורים) מאמני למידה - הכשרת הורים

 

 

   ,הורים יקרים

מאמני למידה להיות מעוניינים ומתאימים  ה להורים Eachאגף החינוך מרחיב את מודל 
 .  השבחת המערך החינוך העירונימשמעותיים ב. אנו רואים בכם שותפים (מנטורים)

 ,להוריםכנית הכשרה ייחודית בנינו תתשפ"א, שנת הלימודים   לקראת   ,במסגרת ההערכות
מתן כלים לליווי   -כניתשל אגף החינוך. מטרת התלמאגר המנטורים שחלקם כבר נרשמו 

 על  ןהנשע Eachבאמצעות פורטל קהילות משכבות גיל שונות,  של תלמידיםפרויקטים 
 של מיקרוסופט.  365פלטפורמת לומדה 

הקרובה   הלימודים  לשנת  אלו.  בעיצומהההיערכות  הדרכות    ,בימים  מקיים  החינוך  אגף 
הרצליה   למורי  מקוונות  לפתח  וסדנאות  מרחוק  במטרה  ולמידה  ההוראה  .  מיומנויות 

 . 21-מנחים מטעם תקשוב המאה ה הסדנאות מועברות באמצעות

 ת בין היתר:  וההדרכות והסדנאות כולל 

   Microsoft Teamsתפעול כיתה וירטואלית בסביבת  .א
 טכניקות למידה מרחוק  .ב
 מקצועית בניית מצגת תכנון ו .ג
 סדנת אנימציה  .ד
 . שילוב משחקים וטכנולוגיה בחינוך – Games Studies –משחוק דיגיטלי בלמידה  .ה

הביקוש הגדול   לאור .להדרכות ולסדנאות ,מורים וצוותי חינוךנרשמו מס' רב של  ,עד כה
כמו כן,   .אוקטובר, ספטמבר ו מועדים נוספים במהלך אוגוסט  ם שלאנחנו עומלים לפתיחת

פעל  המרכז . פדגוגי למורים- מרכז תמיכה טכנו  יםתקשוב מפעילאגף האגף החינוך בשיתוף 
ובמהלך   15/08/2020 -יפתח שוב החל מהו  15/07/2020-בכל תקופת משבר הקורונה ועד ל

 . למידה מרחוקתתרחש שבה תקופה הכל 

 ממתינים לכם!  

 ! , כל שנותר לכם זה להגיע וליהנותת ורפמצ  כנית הקורסת

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  בבתי הספר של תלמידים ליווי פרויקטים ל ,מנטורים ,להלן תכנית הכשרה להורים 
   .למידה מרחוק באמצעות

 
 לסדנאות   רשמהההטופס  לחצו ל

 
 הערה:  

      (.אחראיםיקבל את כל האישורים הרלוונטיים מהגורמים ה שילוב ההורים )
 

שם  מספר מפגש
 הסדנה/הדרכה/ 

זמן  
 המפגש

 הערות  פירוט הסדנה

         1 
 מפגש פתיחה 

  סדנת טימס 
מתחילים"  ל

בפורטל קהילה  
לומדת עיריית  

פתיחה    - הרצליה
  מדריך מטעם -

- תקשוב המאה ה
21 

שעתיים  
 אקדמיות: 

 דקות   60

היכרות עם פורטל  
קהילה לומדת,  

בדגש   אפליקציית טימס
על שיתוף פעולה בתוך  

סביבת הלמידה, העלאת  
קבצים וביצוע שיחות  

 וידאו. 

יש להתחבר מראש  
דרך שם המשתמש  
והסיסמה שיסופקו  

על ידי הרשות  
למנטורים  

  -המשתתפים
באחריות התקשוב  

  קרנית. -העירוני 
הרצאה של  

  -מומחה למידה
"להיות מנטור  

עדי    -בחינוך"
 ILמידן קמפוס  

   דקות  30

   2 
 מפגש שני 

סדנת טימס  
  – 1תקדמים מל
דריך מטעם  מ

- תקשוב המאה ה
21 

שעתיים  
אקדמיות  

 דקות(  90)

 one -מחברת הכיתה
note  ומטלות. הדגש ,

הוא על שימוש בכלים  
 כמנטור. 

תנאי סף  
  -להשתתפות

השתתפות בטימס  
למתחילים/היכרות  

מקדימה עם  
 פלטפורמת טימס 

   3 
 מפגש שלישי 

  סדנת טימס
  -2למתקדמים 

דריך מטעם  מ
- תקשוב המאה ה

21 

שעתיים  
אקדמיות  

 דקות(  90)

להצגת   SWAYטימס: 
תוצרים ומיזמים,  
שאלונים מקוונים  

. הדגש הוא על  formsב
 שימוש בכלים כמנטור. 

תנאי סף  
  -להשתתפות

השתתפות בטימס  
למתחילים/היכרות  

מקדימה עם  
 פלטפורמת טימס 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9vBVYDn5Q0Kb0J8i6Mh0xCDYS_I2aR5Ds8UvMSq0Wm5URThCTTY0TDI5MjMwQTFLQjM3RE5OV1lWTS4u


 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 לבחירתכם  –אופציה 
 
 

מספר  
 מפגש 

שם  
 הסדנה/הדרכה/ 

 הערות פירוט הסדנה  זמן המפגש 

4-7 
 מפגשים 

 7עד  4

סדנה לבניית  
מצגת  

  - אפקטיבית
 עינבל חאייק 

שעות   8
  4אקדמיות )
  90מפגשים, 
דקות לכל  

 מפגש(

המשתתפים יקבלו  
כלים ועקרונות  

מנצחים להעברת  
מסרים, שימוש נכון  

באלמנטים כגון צורות,  
טבלאות, תרשימים,  

  מונות, תעיצוב  
קישורים, הקלטת  

, באמצעות  מסך ועוד
PowerPoint . 

תנאי סף  
ידע   - להשתתפות

בסיסי בתוכנת  
PowerPoint . 

 
 

 . הורים  30ישתתפו עד  הבכל סדנ -
 
 
 
 

 בברכה ,

 ד"ר יעקב נחום 

 מנהל אגף החינוך 
 
 

 


