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 טתשע" –קורסים וירטואליים לתלמידים מחוננים 

 

 ומט"ח באמצעות היחידה לנוער שוחר מדע באוניברסיטת תל אביבמפעיל במשרד החינוך אגף למחוננים ומצטיינים ה

שאותרו תלמידים מיועדים להשנה הלימודים גיל חטיבת הביניים. במחוננים  לתלמידים ספר ווירטואליהבית 

סקרנים, מחפשי אתגרים ובעלי והינם  'ט -'זבכיתות לומדים השנה על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים, ם מחונניכ

 יכולת ללמידה עצמית.

 
 24.2.19 –מועד פתיחת הסמסטר 

 

 ומפגש אחד פנים אל פניםבלמידה מרחוק )בכל שבוע יחידה אחת( יחידות לימוד  12 מסגרת הקורסים:

 . לימוד באופן עצמאי(, סה"כ כשלושה חודשיישה זו יגיעו התלמידים אביב )לפג-באוניברסיטת תל

 

חומר . היחידה כוללת קבוע במהלך השבוע ביום (moodle)לסביבת הקורס ת לימוד עולה כל יחיד :מהלך הלמידה

ר יש לכל שיעו ,וחומר טקסטואלי נוסף. כמו כן ,סימולציותמאגרי מידע,  גוןקישורים למידע נוסף ברשת כו, קריאה

באופן  יחידת הלימודפורום שבו מתנהלים דיונים בנושא השיעור בהנחיית מנחה הקורס. התלמידים לומדים את 

 עם משוב. שמחזיר אותה למנחה הקורס הנשלחת ומבצעים מטלהעצמאי 

ידי גם במודל סינכרוני, כאשר לצד וכתוספת ליחידות הלימוד הנפתחות מ חלק מהקורסיםהשנה יתקיימו  – שימו לב

את מועדי המפגשים  לקחת גם באתר, וישירוט יופיע . הפמפגש סינכרוני ביום ושעה קבועיםשבוע, יתקיים גם 

 בחשבון בעת הרישום. הסינכרוניים 

 

 וציון מסכם בסוף הקורס. מנחהדיווח שוטף על מצבם מה התלמידים מקבליםהערכת ההישגים: 

 בדואר לכל המשתתפים. נשלחתתעודת סיום 

 

דמי ההשתתפות כרוכה בתשלום  .ךלמחוננים ומצטיינים במשרד החינו ידי האגף-לע ניםומממ הלימודים עלות:

יוחזרו לתלמיד  לאדמי הרשמה אלה  ., שישולמו ישירות לאוניברסיטת תל אביב לנוערבלבד ₪ 50הרשמה בסך 

 במקרה שביטל את הרשמתו או לא סיים את הקורס.

 

 בסמסטר הקרוב יוצאו קורסים בתחומים הבאים: 

 בינה מלאכותית 

 תורת המשחקים  

 פסיכולוגיה חברתית 

 חושים ומח 

 פרקים נבחרים ברפואה 

 פרקים נבחרים בפיזיקה 

  מבוא למשפטים –חוק, מוסר וצדק 

 ממדע לטכנולוגיה רפואית 

 ביואינפורמטיקה 

 

 פירוט באתר.ללו מפגש סינכרוני ביום ושעה קבועים. כאמור חלק מהקורסים יתקיימו גם במודל סינכרוני ויכ

 בעת הרישום לקורסים אלה תתבקשו לציין אם ברצונכם להירשם לקבוצה במודל הרגיל או במודל הסינכרוני.

 

   -לתלמידים מחוננים"מידע מלא על הקורסים באתר האינטרנט של "בית הספר הווירטואלי 

http://giftedschool.cet.ac.il 
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 .וייעשה דרך אתר האינטרנט בלבד 31.1.19 -ועד ה 1.1.19. החל מההרישום יערך אז איך נרשמים...? 

 ."להרשמה" םהכתו אייקוןהולחצו על  http://giftedschool.cet.ac.ilאנא היכנסו לאתר:  

 

מניסיוננו בשנים עברו הקורסים מתמלאים במהירות )לעתים . מוגבלבקורסים לתשומת לבכם, מספר המקומות 

   ממש בראשית ההרשמה(, כך שמומלץ להבטיח מקום בהקדם האפשרי.

 

 .10.2.19 -ב בטופס הרישום כפי שהוזנהבת המייל ולכת הודעה על קבלה ושיבוץ תשלח

 

 לפרטים נוספים:

 .לנוער , אוניברסיטת ת"אע"ש דב לאוטמן נוער שוחר מדעהיחידה ל, דפנה ירדני

 yardeny@tauex.tau.ac.il  -, מייל:  8469640-03טלפון: 

 

 

 

 

 ובהצלחה בברכה

 מנחם נדלר

 מנהל האגף למחוננים ומצטיינים 

 משרד החינוך
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