
מרכז פסג"ה ירושלים מערב מציע לך ללמוד אחרת

מסלול להרכבת פתרון למידה אישי 
על ידי מודולות לבחירה (בהיקף 30 שעות, מוכר לגמול)

מתוך 7 המודולות יש לבחור 3 בלבד. כל מודולה מקנה 10 שעות וביחד 30 שעות

>> לפרטים ולהרשמה

תפור עליי

כלים ליצירת אנימציה ופודקסטים. בסדנה נכיר ונתנסה 
בתוכנות ליצירה, נקבל רעיונות לתהליכי לימוד עם כל 

כלי והמיומנויות שהם מביאים אתם.

מפגשים בימי ראשון

מנחה: גילת פארג'

פודקאסט וסרטוני אנימציה  3

17:00 – 18:30סינכרוני1.1.23

18:30 – 17:00

18:30 – 17:00

סינכרוני

סינכרוני

8.1.23

15.1.23

18:30 – 17:00 סינכרוני 22.1.23

18:30 – 17:00 סינכרוני 5.2.23

שעותסוג המפגשתאריכים

תרגול כלים בדגש על לומד עצמאי ולמידה דיפרנציאלית: 
כלי גוגל, גוגל קלאסרום, מצגות, טמפלטים למצגות, 

שאלונים ועוד.

מפגשים בימי רביעי

מנחה: נירית כשדאי

סביבת ענן – סביבה דיגיטלית 
מלווה הוראה ולמידה  1

18:00–20:30סינכרוני11.1.23

20:30–18:00

19:15–16:00

סינכרוני

א-סינכרוני

25.1.23

15.2.23

שעותסוג המפגשתאריכים

כלים דיגיטליים בשירות החלופות בהערכה, לביצוע הערכה 
מסכמת, תלקיט, משוב: יצירת סרטונים, אינפוגרפיקה, 

CANVA וחדרי בריחה בג'ינאלי.

מפגשים בימי רביעי

מנחה: שגית חדד

שימוש בכלים טכנולוגיים בהוראה

19:30 – 21:00סינכרוני14.12.22

17:00 – 15:30

21:00 – 19:30

א-סינכרוני

סינכרוני

19.12.22

28.12.22

21:00 – 19:30 סינכרוני 4.1.23

21:00 – 19:30 א-סינכרוני 11.5.23
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שעותסוג המפגשתאריכים

למה רב-תחומי ולמה עכשיו? ההבחנה בין רב תחומיות 
ובינתחומיות וכיצד לשלבן בהוראה. הוראה מבוססת 
פרויקטים ועבודת חקר לקידום ללמידה רב תחומית 

ובינתחומית.

מפגשים במועדים המצוינים

מנחה: ד"ר אלעד שגב

הוראה רב-תחומית  4

18:30 - 19:15 סינכרוני3.1.23

18:30 – 16:00

18:30 – 16:00

א-סינכרוני

א-סינכרוני

15.1.23

29.1.23

18:30 – 16:00 א-סינכרוני 12.2.23

שעותסוג המפגשתאריכים

פיתוח תפיסה של שילוב היבטים של SEL בשגרת ההוראה; 
מתן כלים לקידום מיומנויות רגשיות וחברתיות בשגרת 

ההוראה.

מפגשים בימי שלישי

מלמדים ברגש  5

מנחה: הדס גבריאל

17:00 – 20:15סינכרוני13.12.22

19:30 – 17:00

19:30 – 17:00

סינכרוני

סינכרוני

10.1.23

31.1.23

שעותסוג המפגשתאריכים

ב"חינוך מבוסס מקום" הקהילה המקומית והסביבה מהווים 
נקודת פתיחה ללימוד עקרונות הוראה בשפה, במתמטיקה, 

באזרחות, במדע ובנושאים אחרים חוצי תכניות לימוד. 
בסיורים נפגוש מקומות ואנשים בירושלים המהווים השראה 

ללמידה מבוססת מקום.

מפגשים בימי שני

מנחה: רוהאן פלאות

חינוך מבוסס מקום- סיורים 6

16:30 – 19:45סיור13.2.23

19:00 – 16:30

19:00 – 16:30

סיור

סיור

13.3.23

15.5.23

שעותסוג המפגשתאריכים

"אל תבזבז – תצמב"ז" ביקור ב"מצילות המזון" 
פרויקט חברתי בשוק הסיטונאי בירושלים שפועל לקידום מערכת 
מזון עירונית בת קיימא בירושלים, בדגש על צמצום בזבוז המזון.

"רב-קו-פאב" + "ככה כן בונים חומה": ביקור בשכונת הר חומה 
בפרויקט טבע עירוני והכוח שיש לקהילה אקטיבית בהנגשת 
הטבע ושמירה עליו. ביקור ב"ארמון" – פאב קהילתי חברתי 

(בתוך אוטובוס!!!) בהקמת המנהל הקהילתי.

"עזריאלי פינת איילון" מסע בלתי נשכח ל"מוזיאון" של תרבות 
הצריכה – הקניון! 

שילוב כלים שונים מעולם התוכן החינוכי והטיפולי כדי 
להקנות מיומנויות פרקטיות וישימות בהתמודדות עם 

הרגשות שצפים בתוכנו ועם התנהגויות מאתגרות לשימוש 
על ידי הצוות מהמפגש הראשון (התפרצויות זעם, משבר 

ועוד).

מפגשים בימי שלישי

תלמידים מאתגרים 7

מנחה: שעיה קוריק

16:30 – 19:00סינכרוני27.12.22

19:00 – 16:30

19:45 – 16:30

סינכרוני

א-סינכרוני

10.1.23

24.1.23

שעותסוג המפגשתאריכים

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg3m188ymx50kicGRjVBo8iuFi2NvXrkgmgxEJ1xSXouklhg/viewform?usp=share_link&urp=gmail_link

