
 :רשימת סדנאות איכות הוראה

 :תשע"ח

 1.10.2017לכיתה הפוכה, אהרן חמילבסקי,  H5Pשימוש בתוסף 

 1.10.2017, דיינה פריצקי, Moodle-הערכה מעצבת ומסכמת ב

 28.12.2017, יוחאי עופרן, Moodle-כתיבת מבחנים ב

 11.2.2018, שימוש בכלים טכנולוגיים בהוראה, ד"ר אילת ברהנולץ וד"ר דפנה פרחומובסקי

 14.2.2018הערכה ומתן ציונים בחוגים היצירתיים, ד"ר ורד רפאלי, 

 20.2.2018הוראה בכיתות גדולות, ד"ר מיכל שודל, 

 25.2.2018יום אוריינטציה למרצים החדשים, 

 25.3.2018, דיינה פריצקי, Moodle-כתיבת מבחנים ב

 26.4.2018כיתה בהפרעה, אורית אביבי וצוות "שחקולציות", 

 4.7.2018הוראת קורסים מתוקשבים, אורני גוב, 

 8.7.2018שימוש נכון במיתרי הקול, שרי לוטם, 

 8.7.2018רטוריקה למרצים, ד"ר דוד לביא, 

 18.7.2018הוראה בכיתה רב תרבותית, ד"ר מיכל רמות, 

 19.7.2018ליווי והדרכה למנחי מרפאות אופטומטריה, ד"ר נעה אפלויג, 

 24.7.2018וונת, ד"ר תמר למפרום, הוראה מג

 26.7.2018בניית קורסי סדנה למרצי הסדנאות של פוליטיקה ותקשורת, אורית אביבי, 

 30.7.2018למידה פעילה, ד"ר אלעד שגב, 

 2.8.2018סדנת מצגות, ד"ר מיכל רמות, 

 8.8.2019טיצ'ינג, ד"ר מיכל רמות, -מיקרו

 13.8.2018אימון בניהול דיונים, ד"ר מיכל שודל, 

 20.8.2018סדנת מצגות, אורית אביבי, 

 4.9.2018הוראה אקדמית לכל, ד"ר נעה אפלויג, 

 5.9.2018יום אוריינטציה למרצים החדשים, 

 13.9.2018בניית קורס אקדמי, ד"ר מיכל רמות, 



 16.9.2018כתיבת מבחנים, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, 

 

 :תשע"ט

  לעשות את השינויים הבאים:יש באתר ברשימה הקיימת 
 31.7.2019-ל 14.4.2019-לשנות את התאריך של הסדנה ב •
 3.7.2019-לשנות את התאריך ל – 15.4.2019-סדנה על כלים דיגיטליים ב •

 
 לסדנאות המפורטות באתר, יש להוסיף את הסדנאות הבאות: בנוסף 

 20.12.2018הוראת סטודנטים חלשים למחלקה לאנגלית, מיקי פנקל פידלמן, 

 15.4.2019כתיבת מבחנים, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, 

 21.5.2019סדנה לראשי חוגים, מפגש ראשון, ד"ר רינת יצחקי, 

 3.6.2019חשיבה מחדש על הסילבוס, אפרת ליברמן, 

 18.6.2019סדנה לראשי חוגים, מפגש שני, ד"ר רינת יצחקי, 

 14.7.2019סימולציות ככלי בהוראה, אריק סגל, 

 16.7.2019סדנה לראשי חוגים, מפגש שלישי, ד"ר רינת יצחקי, 

 22.7.2019הוראה רלוונטית, ד"ר מיכל שודל, 

), ASSETסדנת מיומנויות רכות, ד"ר ליאור נעמתי שניידר וד"ר עדיה מאירוביץ' (במסגרת פרויקט 
25.7.2019 

 ASSET ,(25.7.2019קט סדנת רפלקציה, ד"ר רחל איכלר מירון ואורית שטריגלר (במסגרת פרוי

 ASSET ,(25.7.2019הדרכה על מפות חשיבה, ד"ר ליאור נעמתי שניידר (במסגרת פרויקט 

 25.7.2019בניית מצגות, שרה הורוביץ, 

 9.9.2019למידה פעילה בשילוב טכנולוגיות, ד"ר אילת ברנהולץ וד"ר דפנה נתן, 

 9.9.2019לביא, -, ד"ר עינת שניאורGoogle Hangoutsהיכרות עם 

 9.9.2019סדנת הערכה לקלינאיות תקשורת, ד"ר רינת יצחקי, 

 15.9.2019הערכה מעצבת לסגל החוג לניהול, ד"ר דובי וייס וד"ר הדס גרונר, 

 19.9.2019סדנת המשך לסגל החוג לעיצוב תעשייתי, ד"ר סייפן בורגיני, 

 25.9.2019יום אוריינטציה למרצים החדשים, 

חוגים לפוליטיקה ותקשורת ומדעי ההתנהגות, ד"ר דובי וייס וד"ר הדס גרונר, הערכה מעצבת לסגל ה
26.9.2019 


