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דיאלוג
האם אפשר לקיים דיאלוג בחינוך? ד"ר נעמי דה מלאך
הוראה דיאלוגית נמרוד אלוני

סביבת למידה המטפחת הכוונה עצמית
הלנה קימרון

לוחות בחירה  -כלי המאפשר אוטונומיה בלמידה

דיאלוג סוקרטי במאה ה 21דביר קפלן

אורט ישראל

אוטונומיה ובחירה המינהל הפדגוגי ,משרד החינוך

שיתופיות

קשר אישי

עיקרון השיתופיות בחינוך מערך המו"פ,
המינהל הפדגוגי ,משרד החינוך

מרחבי למידה המקדמים למידה משמעותית
והמפתחים תפקודי לומד בהקשרים חברתיים
ערכיים מפתח הל"ב לשעת חינוך

שיתופיות אתר ביתא מחנכים
הוראה ולמידה שיתופית אתר משרד החינוך

איך יוצרים קשר אישי עם התלמידים?
חלי ברק שטיין

אסתטיקה

קשר מורה  -תלמיד/ה פורטל עובדי הוראה

יצירת קשר מורה-תלמיד/ה בלמידה מרחוק

"ראשית מחקר – פליאה" :על יופי ופליאה
ומקומם בחינוך ורד רפאלי

פורטל עובדי הוראה

זרימה

למה בעצם אנחנו רוצים סביבות למידה יפות?
ואיך עושים את זה? ד"ר לימור ליבוביץ

תיאורית ה"זרימה"  Flow -והקשר שלה לרווחה
נפשית וללמידה שוש צימרמן

דיפרנציאליות

נופל מחוץ לזמן :או מה שקורה לנו כשאנחנו
בחווית זרימה (פלואו ,)flow ,שני אשר

הוראה דיפרנציאלית במאה ה21-
גילמור קשת-מאור ,אבני ראשה

עצמאות

הוראה דיפרנציאלית מערך המו"פ,
המינהל הפדגוגי ,משרד החינוך

פיתוח עצמאות אצל הלומד גור שלום

הוראה מבדלת סרטון ,גילמור קשת

The Ron Clark Academy - Kids who enjoy
 going to schoolסרטון

שקיפות

למידה באחריות אישית סרטון ,בית ספר חיים חפר

פרקטיקות להוראה מפורשת פורטל עובדי הוראה

School with no walls: Teaching in open
 learning environments in Denmarkסרטון

השראה

Guiding Students to Be Independent
 Learnersדונה ווילסון ומרקוס קוניירס

למידה פעילה
למידה פעילה מרכז פסג"ה פתח תקווה

בית ספר מהסרטים ציפי קלר ,אתר כיפה

למידה פעילה | מודלים ומתודות אוניברסיטת תל אביב

עיצוב סביבה לימודית עלון הכלה למעשה

למידה פעילה מכון הנרייטה סאלד
למידה פעילה ומערבת האקדמית גורדון לחינוך -חיפה

מוטיבציה
הכוונה עצמית ומוטיבציה ד“ר חיה קפלן

טיפוח מוטיבציה פנימית ללמידה בבית הספר
אבי עשור

צרו קשר לקביעת פגישה אישית והתאמה להשתלמות שלך!
רויטל קישלבסקי

דורית ורדי לוי

ענת בזק

revitalk@pisgajer.org
054-3330983

doritv@pisgajer.org
050-8959197

anatb@pisgajer.org
052-8656196

נשמח לדבר ,צוות מרכז הלמידה המדגים,

