
                                    

 
 בפ"תש תיכון אקדמי מקוון

 והשתתפות בהשתלמות המלווה Moocהוראת 
 

 שלום לכולן ולכולם
  

התיכון האקדמי המקוון צמח כתוכנית משותפת של המזכירות הפדגוגית 
של השתלמות ולמידה  לוש שניםואוניברסיטת תל אביב וסיים בהצלחה ש

גם את האוניברסיטה כללה ו התרחבההתכנית  אשנת תשפ"בכיתות. ב
 העברית. 

 

 על התוכנית

 (MOOC Massive open Onlineהתכנית מבוססת על הוראת קורסי 
Courses קורסים אקדמיים  המחולקים ליחידות קטנות של כעשר דקות )

 .למידה קצרות משימות תכוללה
ומנגישים , מאפשרים לכל אדם ובכל גיל ללמוד במסגרת אקדמית MOOC קורסי

 החשיבה האקדמית.ולציבור הרחב את העושר האקדמי 
 התכנית הכחלק ממטרותינו לחנך תלמידים ללמידה עצמית ולאתגרים, פותח

 .התיכוניים בתוך בתי הספר MOOC קורסי לשילוב
 

 מטרות התוכנית

  הנגשת ההשכלה הגבוהה, באמצעות הקורסים האקדמיים, לתלמידים בכל •   
  אקונומית, תתרום לתחושת -הארץ, גם בפריפריה הגאוגרפית והסוציו    
 מסוגלות אקדמית של כלל התלמידים ולצמצום הפערים בחברה.    
 קידום הלמידה האקדמית ההיברידית )המשלבת למידה מרחוק ולמידה פנים •   
 , בדגש על 21-אל פנים( תוביל להישגים לימודיים המותאמים למאה ה    
 . )תלמידים ומורים( יומנויות הלומדמ    
 מורים העוברים פיתוח מקצועי ומתנסים בהוראת קורס אקדמי מקוון רוכשים •  
 מגוונת.ו מתוקשבת לים ומיומנויות להוראה היברידיתכ    
 
בקורס של פרופ'  בכלכלהנמשיך ונשתלם בתיכון אקדמי מקוון  בתשפ"שנת ב
 .חלוקתי", אוניברסיטת תל אביבם מרגליות "צמיחה כלכלית וצדק ריו

 צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי קדימון הקורסלהלן הקישור ל

 
הקורסים נלמדים במסגרת ההוראה בכיתות, ומשולבים כחלק אינטגרלי 

לשילוב אפשריות קיימות מספר מסגרות  כלכלהבהוראת תחומי הדעת. ב
 :  , להלןהקורס האקדמי המקוון במערך לימודים

 .קורסי מבוא בכלכלהבכתה י' במסגרת •  
  - לבגרות פנימיתבכלכלה במסגרת ההוראה השוטפת של תכנית הלימודים •  

   .לרבות הערכה חלופיתמתכני הלימוד לבגרות,  50%לימודי הקורס מהווים    

https://tauonline.tau.ac.il/courses/7


                                    
 
 

     בחירת פניני הקורס,  – מהבגרות החיצונית(  30%במסגרת הערכה חלופית )•  
 ., באישור מדריכה ארצית לכלכלההמתכתבים עם תכני הלימוד   
 

  :בלימודיםאקדמית הכרה 

תלמידי התיכון יכירו את הלמידה באקדמיה ויוכלו לצבור נקודות זכות ללימודים 
 .תל אביב( באוניברסיטתבחינה ויצליחו ב)במידה וייגשו  עתידיים אקדמיים

יוכרו בכל אוניברסיטת  ,וכן קרדיטים נוספים ,נקודות הזכות שיצברו התלמידים
 מסלול לימודים ספציפי. ל ובהתאםמחקר, לפי הכללים של אותה אוניברסיטה 

 

 ורישום להשתלמות פיתוח מקצועי

בפיתוח מקצועי של המורים המלמדים קורס אקדמי ההצטרפות לתכנית מותנית 
 "צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי" MOOCמקוון :

לקחת חלק באתגר מוזמנים להירשם ולהשתתף בהשתלמות  מורים המעוניינים
  שעות +ציון 60בהיקף 

השתלמות המורכבת משני חלקים בחלק הראשון להכיר וללמוד את הקורס 
ואסטרטגיות   MOOCה והנחייה של הללמוד דרכי הורא - השני ובחלק

    קישורבהקדימו והירשמו    ומיומנויות לפיתוח לומד עצמאי.

 
 פתיחת ההשתלמות 

  21.30עד  20.00בשעה  14.9.21ביום שלישי ח' תשרי תשפ"ב 

למורי כלכלה שנרשמו להשתלמות התיכון   מפגש פתיחה סינכרונינקיים 

דנה פרידמן, ובהמשך תברך מפמ"ר מדעי החברה פגש פתיחת המהאקדמי. ב

   בכיתות הלימוד. המלמדים את הקורס נארח מורים בוגרי התיכון האקדמי,

 
 הזדרזו להירשם,

 מצפים ונרגשים לפגוש אתכם,
 דנה ולימור

 
 
 

 דנה פרידמן         לימור שיאון      
 מפמ"ר מדעי החברה                  מדריכה ארצית לכלכלה

 
 
 
 

https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a6%d7%93%d7%a7-%d7%97%d7%9c-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a6%d7%93%d7%a7-%d7%97%d7%9c-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a6%d7%93%d7%a7-%d7%97%d7%9c-2/

