
 תרבותיות-: שיתופיות מקוונת ורבהשם הסדנ
 שעות 120 –שנתית  TECסדנת 

 סמסטר א':
 

 ד"ר אילן נגר] –[רכז  מבוא- שיתופיות מקוונת ורב תרבותיות
 

 פורמט מרצים נושא תאריך
 שעות

 הערות

22.09.20 

23.09.20 

 :תרבותיות -רבהיכרות עם 
 

 מודל טק
מיומנויות ללמידה שיתופית 

 מקוונת
הכרת סביבות הוראה ולמידה 

 סנכרוניות
הערכה מקוונת [מבחנים 

 ומחוונים] 

 ד"ר אילן נגר,
ד"ר נעה 

 שפירא

 יומיים מרוכזים 22
 

עבודה בקבוצות למידה 
 ע"פ הקורסים

 
 

15.10.20 
יצירת מודלה  -שיתופיות מקוונת 

 מותאמת לכל תכנית
 

 4 יעל שרן
 

מפגשים צוותיים מקוונים 
 בהובלת הרכזים

29.10.20 
התאמת סילבוס לפדגוגיה 

 שיתופית
מפגשים צוותיים מקוונים  4 ד"ר אילן נגר

 בהובלת הרכזים

12.11.2020 
ד"ר נועה  - מבוא לרב תרבותיות  

 שפירא, 
פרופ' ערן 

  הלפרין
 

 מפגש מקוון 4

19.11.20 
 שיתופיות אתגרים ופתרונות

 
פרופ' פול 

 ,רסטה
מרכז 

-סימולציה
סוגיות 

 שיתופיות

 מפגשים במליאה מקוונת 4

03.12.20 
 פיתוח סביבות הוראה שיתופיות

 
מפגשים צוותיים מקוונים  4 ד"ר אילן נגר 

 בהובלת הרכזים

17.12.20 
  –רב תרבותיות 

 סוגיות בלמידה שיתופית 
 סדנת הבמה.1
 יעל שרן.2
 

 פנ"פ מופ"ת 8

04.01.20 
 הכנת יום העיון:

 .פיתוח פעילות קבוצתית בכיתה
 רגישות רב תרבותית בקבוצה  

ד"ר נועה 
שפירא, ד"ר 

 אילן נגר

מפגשים צוותיים מקוונים  4
 בהובלת הרכזים



12.01.21 
 יום עיון רב תרבותי (סטודנטים):

 התנסות והערכה
 במכון מופ"ת 6 ד"ר אילן נגר

בשיתוף עם מרכזי 
 הקורסים

 
 

 בסמסטר שעות 60 -בסה"כ 
 
 
 
 
 

  



 סמסטר ב':
 

 ד"ר אילן נגר] –[רכז   תרבותיות-שיתופית ורב מחקר בלמידה
 
 

פורמט  מרצים נושא תאריך
 שעות

 הערות

11.02.21 
רב תרבותיות בעידן 

 הדיגיטלי:
בניית מודל חדש 

 לכשירות תרבותית
 הכנת הרקע התיאורטי 

 

ד"ר נועה 
+   שפירא

 -פסיכולוג 
פרופ' יאיר 

עמיחי 
 המבורגר

 מופ"ת
8 

 הרצאה + דיון בקבוצות

11.03.21 
מחקר בקבוצות 

 שיתופיות הטרוגניות
מפגשים צוותיים מקוונים  4 ד"ר אילן נגר

 בהובלת הרכזים

18.03.21 
 היום הבינלאומי המקוון:

רב תרבותיות, 
שיתופיות מקוונת, 

שיוויון חברתי, פער 
דיגיטלי, סביבות הוראה 

 ולמידה
 ** הצגת מחקרים

ד"ר נועה 
 שפירא,

 ,פול רסטה
 ,דויד גיבסון

בארי ואן 
 דריל

 הרצאות ודיונים במליאה 8
מרצים אורחים מהארץ 

ומחו"ל, מפגשי סטודנטים 
 ותלמידים

 הצגה של משתתפי הסדנא

08.04.21 

 

רב תרבותיות בעידן 
 הדיגיטלי:

הרצאה + דיון בקבוצות 
במליאה לבניית מודל 

חדש לכשירות 
 תרבותית

 
  

ד"ר נועה 
שפירא, ד"ר 

 ,אילן נגר
מפמ"ר חיים 

 -משותפים 
 דנה פרידמן

 מקוון 4

22.04.21 
מחקרים בחינוך לרב 

 תרבותיות 
מחקר בקבוצות 

  -שיתופיות הטרוגניות 

ד"ר נועה 
 ,שפירא

 ד"ר אילן נגר

מפגשים צוותיים מקוונים  4
 בהובלת הרכזים

29.04.21 
מפגשים צוותיים להכנת 

 פרוייקטים
מקוונים  מפגשים צוותיים 4 ד"ר אילן נגר

 בהובלת הרכזים

20.05.2021 
מודלים, כיוונים  -מחקר 

להמשך והצגת פיתוח 
כלים למדידת לכשירות 

  -תרבותית 
 

ד"ר נועה 
 שפירא, 

פרופ' ג'ואל 
, וולטרס

פרופ' ג'יימס 
 בנקס

 

 מקוון 4

27.05.2021 
בתיאום עם  ייעוץ מחקרי

רשות 
 *המחקר

 במכון מופ"ת/מקוון 4

בתיאום עם  מחקריייעוץ  10.06.2021
רשות 

 *המחקר

 במכון מופ"ת/מקוון 4

ד"ר אילן  הכנת היצגים לכנס  17.06.2021
 ,נגר
טל 

 במכון מופ"ת/מקוון 4



 מיכאלוביץ 
היצגים  -תרבותיות -רב 28-30/06/2021

 בהרצאות בכנס
 IAIE -הכנס הבינ"ל במופ"ת   12 ד"ר אילן נגר

 2021יוני   29
כל הסטודנטים  במופ"ת+מקוון

מציגים ומשתתפים בהיצגי 
 העמיתים

 
 

 בסמסטר שעות 60סה"כ 
 
 
 
 


