
 ,שלום למורי גאוגרפיה אדם וסביבה

 

.  נושאיםן גוו במ השתלמויות בשנת הלימודים תשפ"ג יכלול הפיתוח המקצועי למורים  

הפיתוח המקצועי חיוני לכל המורים כדי להתעדכן במידע גאוגרפי, בפרויקטים שונים 

ובנושאים נוספים   הערכ וההמתקיימים במהלך שנת הלימודים, בדרכי הוראה 

בחטיבות הביניים ובחטיבות   רוסביבה בבתי הספהקשורים בהוראת גאוגרפיה אדם 

 .העליונות

 

 : לשנת הלימודים תשפ"גרשימת השתלמויות ריכוז להלן 

 

השתלמות   - בחט"ב ובחט"ע אדם וסביבה גאוגרפיה פורום ארצי למורי  .1

 הרשמה ופרטים.  וארצית בה נרחיב ונעמיק במגוון נושאים מתחום הדעת היבדרית

 ההרשמה נמשכת. 

   - בסייבר הגאוגרפי מרכזת שנתית אחתהשתלמות   (GIS)– מערכות מידע גאוגרפיות  .2

,  Google maps ,Google Earth    ,GovMap : ם שונים בממ"גבמפגשים נחשף לכלי

ArcGis Online  מטלות הביצוע בהערכה החלופית אלו בעבודות החקר וושילוב כלים

 .ראשונית הרשמה -לת הסייבר בבחינת הבגרותובהכנה לשא

 והילה טבת.מנחים : נדב שמגר 

   -  נבחרות בדרך לבחינת הבגרות בגאוגרפיה אדם וסביבהוסוגיות  אבני יסוד .3

  מבחינת הבגרות  שאלות ניתוחו הבנההשתלמות עוסקת בתכני ההוראה לבגרות, 

   ראשונית הרשמה ודגשים לקראת הבגרות החיצונית

 .ערן חדד : המנח        

נתנסה   .יורים בתחום הדעתהסהשתלמות  –בשיתוף קק"ל  - יוצאים מהקופסא .4

 ראשונית הרשמה. בלמידה חוץ כיתתית ולמידה חוויתית

 שגיא: אביטל  ומרכזת ההשתלמות מנחה

השתלמות היברידית העוסקת   -בשיתוף רמת הנדיב  - הרעיון הגדול הבא  -קיימות  .5

   ראשונית  הרשמה – בנושאי הקיימות והשפעת האדם על הטבע

 צאלה שחם: מנחה

להשתלמות בנושא הוראת שינויי   הרשמההמשך –  םהשתלמות בתחום שינויי האקלי .6

 ה נמשכת הרשמ  האקלים

 תחום שינויי האקלים : מילכה שאולובמרכזת 

מפגשים עוסקים במיומנויות, בתוכן ובערכים של ה - מורים חדשים בגאוגרפיה .7

 נמשכת הרשמה  - הנחייה וליווי המורים החדשים בדרך .המקצוע

 צאלה שחם: מנחה

ם  כליונחשף לאתרי תוכן  -פדגוגיה דיגיטלית - למידה מיטבית מקרוב ומרחוק .8

 להוראת הגאוגרפיה.   אותםייחודיים ונלמד כיצד ניתן לרתום דיגיטליים שונים ו

 . )ההרשמה הסתיימה(

 : נדב שמגר  המנח

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoHczjLLSevR0LqT6mkKcZ7T6WpIQ-LMFJreXyNmnLU9uvoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeImpzIQ0XJjyS0-Atz07c2UxpI_x18bislu-yzECtugjqLEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQSKxzqBuNa_Y3eA-YYL33UknTSwyKdONoTJ3VJPgl5f5vmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM_qOk1j0tUpZVbPEoPBmt6cp0zQGxVM3tmpCaSs2tR2Reeg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3mFzz0LLhvhlo1dxk_46S007gpZV-m6rv6neN1gECTpTkEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVKr1BpkXleeqHuAE-_HGntzxuSXELkLMDS8l_7ue1eNFjaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1LEmYBWdxNTen8u2x1oF3OGLSVzCh-dQHiKF2xvmiKW2RRw/viewform


ההשתלמות עוסקת בקידום החשיבה המדעית, שילוב חשיבה מסדר  - אוריינות מדעית  .9

הרשמה  .גבוה, התמצאות מדעית ושילובה בהוראת מדעי כדור הארץ וגאוגרפיה בכלל

 ופרטיםראשונית 

  גבדרורה נ:  המנח

היכרות עם עקרונות הלמידה העצמאית, יישום כלים ופרקטיקות לתכנון   -לומד עצמאי  .10

 הרשמה ופרטיםוהנחייה של למידה עצמאית במגוון היבטים. 

  חניתה ברעם:  המנח

במפגשים נחשף לפריטי מדיה מגוונים, כגון -  מדיההעתירת   ת הבגרותבחינל השתלמות .11

מפות מקוונות דינמיות, אנימציות , גרפים ועוד נכיר את הבחינה עתירת המדיה ונלמד 

 הרשמה ופרטיםליצור פריטים אלו. 

 . (את סיוםההרשמה לקר)

רות עם תחום הדעת בזיקה העמקת ההיכ -  כשתחום הדעת פוגש את החינוך המיוחד .12

לאתגרים בתכנון הלמידה, ההוראה והערכה בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים.  

 הרשמה ופרטים

   –אנגלית בשילוב  אדם וסביבה גרפיה גאו -השתלמות בינתחומית  .13

בעזרת  מדעי כדור הארץמיועדת למורי אנגלית המלמדים יחידות בתחום שתלמות הה

הסתיימה וההשתלמות  ההרשמה  . אדם וסביבה מנטורים שהם מורי גאוגרפיה

 .בעיצומה

 הרשמה ופרטים- אמנותבשילוב  אדם וסביבה גרפיה גאו -השתלמות בינתחומית  .14

 בקרוב

הרשמה  – מורשת דרוזיתאדם וסביבה בשילוב הגאוגרפיה  -בינתחומית  השתלמות  .15

 בקרוב ופרטים

 

 הערות חשובות :

 . תשתלמולה אשוניתזו הרשמה ר Google Formהקישורים המפנים לטופס  .1

 ת. יחת יומן השתלמו תשוב, לאחר פירשם  לה  שךבהמ ה צורךיהי

הרשמית  זו ההרשמה  ט , אתרי מט"ח או אלנ ללרישום הקישורים המפנים  .2

 להשתלמות. 

 המשך השנה. יתכנו השתלמויות נוספות ב  .3

גיש למורים את כל הידע  הושקעו משאבים רבים כדי להנ  בהשתלמויות .4

    .לתחום הדעת  והמיומנויות הרלוונטיים

תוך   יחתרו מאוד לסיימה אנו מאוד מבקשים שמורים שירשמו להשתלמות

 . הגשת כל המשימות והשתתפות נדרשת במפגשים

 

 ומבורכת ת עשייה פורייה בברכ

 ל הוראת גאוגרפיה אדם וסביבה. הפיקוח ע

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Hdc-kBF6E9c3WPBuTEoyCCM0VIXjmuOGGz5g_fwg8Ye64w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Hdc-kBF6E9c3WPBuTEoyCCM0VIXjmuOGGz5g_fwg8Ye64w/viewform
https://vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%90%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%93/
https://vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%92%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%93-2-2/
https://morim.lnet.org.il/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AAcourse/%d7%9b%d7%a9%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%a4%d7%95%d7%92%d7%a9-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%90%d7%95-2

