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  -היכרות עם מטרות הקורס: .א

 .אופן הכנסת שינויים במערכת החינוך .1

 . הדגשים חדשים בהוראה .2

 בתי ספר ניסויים.  .3

 

ב  תוכן הקורס: . ב ורמות של חדשנות ב? המסגרת  חינוךמהי חדשנות  מימדים  .  חינוךהמושגית של חדשנות, 

בישראל ובעולם.    הוראה? יישומי חדשנות בחינוךדגמים של חדשנות. מה הן האסטרטגיות לניהול חדשנות ב

חקר החדשנות בחינוך בארץ ובעולם. הערכה של ידע חדשני בחינוך וגיבושו למודלים יישומיים, לשם הפצתו 

 במערכת החינוך.

 

 מתוקשב  מהלך השיעורים:    
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 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     

יחי 

 הד

 רלוונים מאמרים וקישורים  נושא השיעור

נדון בתהליכים עולמיים ומקומיים   -מבוא 1

 והשלכות על תחום החינוך  

המיזמים המעניינים בחינוך, הרשימה מתעדכנת  100פרויקט  

 - מדי שנה

https://hundred.org/en#header 

 -פרויקטיים בית ספריים מעניינים בכל העולם

http://www.edumission.world/ 

שיתופי פעולה בחינוך, פריצת   -ערי חינוך 2

 גבולות הכיתה

cities.com-http://www.education / 

 

מעבר מכיתה לקהילה  -הכיתה כנבחרת 3

לומדת. כיצד רותמים את כל המשאבים  

לצורך   ובית הספר שיש לרשות הכיתה

 ?למידה

http://educationteam.wiki.co.il/index.php/%D7%A2%D

7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9

%D7%99 

 

מה – ארגון סביבת הלמידה העצמאית 4

קורה כששמים קבוצה של תלמידים,  

 מחשב, חיבור לאינטרנט ורצון ללמידה?  

https://www.theschoolinthecloud.org / 

26-27 

קידום תהליכי שגשוג,  -פסיכולוגיה חיובית 5

 פריחה והתפתחות בריאה בכיתה

28 

  – באמצעות טכנולוגיות מתקדמותלמידה  6

 טכנולוגיות ששינו את פני הלמידה 

29 
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 : ומרכיבי ציון   חובות הקורס . ג
 

 מהציון הסופי  10%  –השתתפות פעילה בקבוצות דיון על פי דרישה כולל מטלות ללא ציון  •

 מהציון הסופי  90% – במועד שנקבע הגשת מטלות •
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