
תרבותיות-שיתופיות מקוונת ורב השתלמות ב מפגשים תכנון   
 

  גתשפ"שנת 
 

 

מספר 
 מפגש

 הערות                                     נושא עיקרי ושם מרצה שעות תאריך

1 24.10.22 
19:00-09:00  

 
 תרבותיות :-היכרות עם רב

 
 מודל טק

 מיומנויות ללמידה שיתופית מקוונת
 הכרת סביבות הוראה ולמידה סנכרוניות

 הערכה מקוונת [מבחנים ומחוונים] 
ד"ר מיקי קריץ, ד"ר מירי שינפלד, ד"ר מנאל יזבק אבו אחמד,וופא 

 זידאן,ד"ר אילן נגר, ד"ר נעה שפירא

 שעות 22 – יומיים מרוכזים
 

 עבודה בקבוצות למידה ע"פ הקורסים
 
 

2 31.10.22 

 

  -סדנת מחקר  18:00-21:00
 הצגת מחקר בנושא טכנופדגוגיה

 מגיב חיצוני
 שאלות ודיון

 ד"ר אילן נגר וד"ר איליין חוטר
 

 מפגש מקוון

3 7.11.22 

 

  -סדנת מחקר  18:00-21:00
 הצגת מחקר בנושא כשירות תרבותית

 מגיב חיצוני
 שאלות ודיון

 מפגש מקוון

4 14.11.22 

 

  -סדנת מחקר  18:00-21:00
 מחקר בנושא עולמות וירטואלייםהצגת 

 מגיב חיצוני
 שאלות ודיון

 



5 21.11.22 
  -סדנת מחקר  18:00-21:00

… 
 מגיב חיצוני
 שאלות ודיון

 מפגש מקוון

6 28.11.22 

 

  -סדנת מחקר  18:00-21:00
… 

 מגיב חיצוני
 שאלות ודיון

 מפגש מקוון

7  5.12.22 
18:00-21:00 

 
 מפגש מקוון הכנה לקראת יום העיון והמפגש 

8 12.12.22 
  –רב תרבותיות  09:00-15:00

 סוגיות בלמידה שיתופית 
 יועצים מחקרים + העלאת התקציר לאתר הכנס

 .סדנת הבמה1
 .יעל שרן2
 . ד"ר מירי שינפלד3

 מפגש פא"פ

9 19.12.22 

 

 יום עיון רב תרבותי (סטודנטים): 09:00-15:00
 התנסות והערכה

 מפגש פא"פ

 
 

 
 
 
 



10 26.12.22 

 

 רב תרבותיות בעידן הדיגיטלי: 09:00-15:00
 בניית מודל חדש לכשירות תרבותית

 הכנת הרקע התיאורטי 
 הצגת מחקרי הקבוצות +

 פרופ' יאיר עמיחי המבורגר -ד"ר נועה שפירא +  פסיכולוג 
 יעל שרן

 

 מפגש פא"פ

11 2.1.23 
18:00-21:00 

 
  -סדנת מחקר 

… 
 מגיב חיצוני
 שאלות ודיון

 מפגש מקוון

12 9.1.23 
18:00-21:00 

 
 הכנות ליום העיון

 ד"ר נועה שפירא וד"ר אילן נגר
 מפגש מקוון

13 16.1.23 
 היום הבינלאומי המקוון: 11:00-19:00

רב תרבותיות, שיתופיות מקוונת, שיוויון חברתי, פער דיגיטלי, סביבות 
 הוראה ולמידה

 ** הצגת מחקרים
 ד"ר נועה שפירא,

 רסטה,פול 
 דויד גיבסון,

 בארי ואן דריל, פרופ' ג'יימס בנקס

 מפגש מקוון

14 23.1.23 
18:00-21:00 

 
  -סדנת מחקר 

… 
 מגיב חיצוני
 שאלות ודיון

 

15 30.1.23 

 

18:00-21:00 
 

  -סדנת מחקר 
… 

 מגיב חיצוני
 שאלות ודיון

 



16 6.2.23 
18:00-21:00 

 
  -סדנת מחקר 

… 
 מגיב חיצוני
 שאלות ודיון

 

17 13.2.23 
18:00-21:00 

 
  -סדנת מחקר 

… 
 מגיב חיצוני
 שאלות ודיון

 

 כנס סיום שנה  20.2.23 18
 ד"ר אילן נגר

 ד"ר נועה שפירא

 שעות 20יומיים, סה"כ 

 
 
 
 
 


