
 

 
                                                                                                   

29/09/20 

 שלום רב,החדשים לסטודנטים 

במגוון נושאים, שיכינו  מערך סדנאותעבורכם בנינו , לקראת פתיחת שנה"ל הלימודים החדשה

 . אתכם לקראת אתגרי הלמידה המקוונת

תוכן  העבור כל סדנה מתואר  .14/10/20 -כל הסדנאות המוצעות כאן יתקיימו במהלך יום רביעי ה

 )בזום( ופרטים על מנחה הסדנה. שעת המפגש  ,השל

  

 מאחלים לכם שנת לימודים מוצלחת,                                                                              

 ,כם בסדנאותלראותנשמח         

 ויזמות והמרכז לחינוך הנדסי דקנט הסטודנטים יצוות

 

 לא טוב היות האדם לבדו...

הלומדים  .כניסה ללימודים בצל משבר הקורונה מעמידה בפני הלומדים אתגרים חדשים
בקצב ובזמן שלהם תוך   מקום המבטחים שלהם, מהמחשב שלהם, -ילמדו מהבית   החדשים
יכולות לימוד עצמית, מיומנות  אנו מאמינים כי המשבר יזמן פיתוח בטכנולוגיה נגישה.שימוש 

ידוע לנו כי חלק נכבד מעיצוב הלמידה שעוברים   עם זאת, .חשובה מאוד כמהנדסים עתידיים
המכללה  כמו גם החוויה הסטודנטיאלית מותנים באינטראקציה עם קבוצת השווים.  הלומדים

 סטודנטים מצטיינים, תרבות הלמידהעזרה המובלות ע"י  שלנו ידועה בקבוצות
 העצמית וקבוצות הפרויקט המלוות את קורסי הליבה המחלקתיים במהלך התואר.  הקבוצתית

למידה יחידנית, אך מובילה לחשש מפני חדירה למרחב   הלמידה באמצעות הזום מעודדת דפוסי
  שר חיונית לעולם העבודה החדש.פיתוח מיומנות עבודת צוות א הפרטי ועשויה גם לעכב

כיצד נוכל להתגבר על אתגר התקופה ולנצל את יתרונות קבוצת השווים ולעבוד/ללמוד בצוות 
הסדנה תאפשר למשתתפים  בסדנה נדון בעבודת צוות פרויקט המחויב לתוצר משותף. מרחוק?

קבוצת השווים,   נותלהעלות חששות הנובעים מעבודה בקבוצות ובמתכונת מקוונת , להבין את יתרו
להתנסות בתקשורת קבוצתית מקוונת תוך ניתוח השוני בין תקשורת רגילה ותקשורת מקוונת 

ישיות וסגנון העבודה ולקבל כלים פשוטים בהכרות ועבודה בצוות פרויקט תוך שימוש בחוזקות הא
 של כל לומד 

 : הופרטי המנח מועד הסדנא

 9:00-10:30בין השעות  14/10/20 רביעייום 

 גב' שרון תדהרמנחה: 

יועצת אירגונית . התנהגות אירגונית מאוניברסיטת ת"א -שרון תדהר, בעלת תואר שני בניהול 
יועצת ומנחת סדנאות בפיתוח מיומנויות חיוניות . ומרצה במרכז לחינוך הנדסי ויזמות של המכללה

  הטכנולוגית להנדסאים בראודה.פרט במכללה   רכזת נושא לסגלי הוראה ולסטודנטים באקדמיה.



 

 
 "לא לבד" - התמודדות עם קשיים רגשיים בימי קורונה

הסתגלות  –השנה הראשונה באקדמיה מזמנת חוויות והתנסויות חדשות ומרגשות במגוון תחומים 
למקום חדש, היכרות עם סטודנטים נוספים, אתגרים לימודיים וכד'. ההתמודדות עם נגיף הקורונה 

רה על הבריאות יצרו עבורנו מציאות שונה בתחומי חיים רבים. באופן טבעי, השילוב והצורך בשמי
של התחלה חדשה בתוך מציאות אנושית של התמודדות עם מגיפה, עשוי להפגיש כל אחד ואחת 
מאיתנו עם קשת של רגשות כגון: מצב רוח ירוד, תחושת בדידות, קושי בהשתלבות חברתית, חרדה, 

 ה למשפחה, דאגה לעתיד ועוד. ספקות עצמיים, דאג

 שעהכ –ה ומטרותיה. משך המפגש המפגש יכלול היכרות עם המנחה והסבר על מהות הקבוצ

  מספר מפגשים שתועבר במהלך הסמסטר. ה בתובעקבותיו יהיה של רישום למי שמעוניין לסדנ

 : הופרטי המנח מועד הסדנא

 10:30-11:30בין השעות  14/10/20 רביעי וםי

 מנחה: גב' נירית ברקוביץ 
 

עובדת סוציאלית קלינית/פסיכותרפיסטית, אחראית על הטיפול הפסיכולוגי נירית ברקוביץ' היא 

במכללה. בעלת ניסיון רב בתחום בריאות הנפש, התערבות במצבי משבר וטיפול במצבי דיכאון 

   וחרדה.

 

 כלים שיתופיים ללמידה מרחוק
לעבודה שיתופית באמצעות כלים אינטרנטיים. המטרה לקשר באמצעות כלים  םנפגוש דרכי הבסדנ

קיימים הזמינים ברשת המאפשרים למידה שיתופית במגוון רמות.  נציג את הדרייב של גוגל, וחלק 
מהאפשרויות  שהוא מזמן למשתמש. עבודה במספר סוגים של מסמכים שיתופיים ורמות שיתוף 

. כמו כן נלמד על יישום נוסף המתאים Google Docs, Google Sheets, Google Slidesשונות :  .
. נציג דרכים ושימושים ביישומים כחלק מלמידה שיתופית בכלל Draw. Io –לסטודנטים להנדסה 

 מהלמידה מרחוק בפרט. המפגש יכלול הדגמה והתנסות.

לעשות שימוש הסטודנטים שישתתפו בסדנא יזכו למקבץ של הנחיות וקישורים שיאפשרו להם 
 בכלים בהמשך הלמידה.

 : הופרטי המנח מועד הסדנא

 11:30-13:00בין השעות  14/10/20 רביעי וםי

 ד"ר דנה פישרמנחה: 

טכנולוגיות בהוראה ובלמידה, ובנוסף לוב מומחית בטכנולוגיות למידה ושיר דנה פישר היא "ד
להוראה ולימודים כללים בנושאים  לקהבשיטות הוראה והערכת הלמידה. משמשת כמרצה במח

מגוונים,  חלקם בנושאי טכנולוגיה ותקשוב. מהווה חלק מצוות המרכז לחינוך הנדסי וליזמות ובו 
 פדגוגי של המרצים.-מרכזת את ההדרכה והליווי הפדגוגי והטכנו

 

 

 

 



 

 
 סטודנטים עם לקות למידה ו/או הפרעת קשבסדנה ל

ולא מצליחים בקשיים פעמים רבות נתקלים  הפרעות קשבעם לקויות למידה ו/או סטודנטים 
הינה חשיפה והעלאת נושא זה ה לימודים. מטרת הסדנ מהלךי באבאופן עצמאיתם להתמודד 

למודעות של הסטודנטים, הסבר ומתן מידע על אופי הטיפול בסטודנטים לקויי למידה ו/או הפרעת 
 תוך התנסות בהםם שימושיים לסטודנטים עקרונות וטיפי. הדסנה תכלול הכרות עם קשב במכללה

 בקבוצה קטנה. 

 : הופרטי המנח המועד הסדנ

 13:00-14:30בין השעות  14/10/20 ימי רביעי

 חאג'-מרים שחאדהמנחה: גב' 

 למידה. ותבאבחון וטיפול בלקוימומחית , דקנטיועצת לקויות למידה בחאג' היא -מרים שחאדה
 
 

  עם מצבי לחץ וחרדההתמודדות 

 מתקשהאת/ה ש ללחצים גורמיםמרחוק  הלימודיםלחץ וחרדה?  במצבי בהתמודדות לך קשה
? אם כן, את/ה מוזמנ/ת להשתתף בסדנה שתעזור לך לשינוי מוטיבציה ? יש לךאיתם להתמודד

 להתמודד עם קשייך.

 : הופרטי המנח מועד הסדנא

 14:30-16:00בין השעות  14/10/20 רביעי וםי

 דאודמנחה: ד"ר דאוד 

קידום סטודנטים ראש המדור לקידום הסטודנט בדיקנט ומנהל היחידה לד"ר דאוד דאוד הוא 

. מרצה במחלקה C.B.Tהתנהגותי -פסיכולוג חינוכי ופסיכותרפיסט קוגניטיבי ,ערביתהחברה מה

 . ויזמות להוראה ולימודים כלליים ובמרכז לחינוך הנדסי

 

 אקדמיה להנדסה וכישורים

בעולם העבודה  מוצלחת נחיתהכישורים רלוונטיים לסטודנטים להנדסה שיובילו לאיך רוכשים 
מטרת הסדנה הינה חשיפה ולמידה של כלים חדשים שיאפשרו לסטודנטים לפתח ולשכלל  ? תייהאמ
מידע  ד. בין נושאי הסדנה גילוי חוזקות, התמודדות עם שינויים, יכולת לעבכישוריהם הרכיםאת 

  חדש, חשיבה מתפתחת, מיומנויות משימתיות ועוד.

 : הופרטי המנח מועד הסדנא

 16:00-17:15בין השעות  14/10/20 רביעי יום

 אלגני-פא עבדומנחה: גב' ו

יועצת קריירה במרכז לפיתוח קריירה במכללה האקדמית להנדסה אורט אלגני היא -וופא עבד
מובילה , שנים בנושא הכוון תעסוקתי ופיתוח קריירה 15 -למעלה מבראודה. בעלת ניסיון של 

קורסים וסדנאות בתחום קריירה במוסדות להשכלה גבוהה ומפתחת ומקדמת תוכניות לקידום 
 תעסוקה. מובילה ומנהלת קבוצות ברשתות החברתיות להנגשת תעסוקה.



 

 
 למידה מרחוק – ניהול עצמי והתנהלות בזמן הרצאות 

הלמידה  ונו אתגרים רבים בחיים, אחד מהם שהוא מרכזי לסטודנטים הינפנילמציבה הקורונה 
ללמוד ולדון בנושאים חשובים לסטודנטים כמו: התנהלות יעילה  ה היאמרחוק. מטרת הסדנ

בהרצאות, ניהול עצמי לפני ואחרי הרצאה, התאמת אסטרטגיות בהתאם לסגנון הלמידה של 
 הסטודנט ועוד. 

  מועד הסדנא ופרטי המנחה:

 17:30-19:00בין השעות  14/10/20 רביעי וםי

 מנחה: גב' מרווה עבד

רכזת מערך חונכות , רגשית בדקנט הסטודנטים-יועצת חינוכית ויועצת לימודיתמרווה עבד היא 
 וסדנאות ותכנית "צעד לפני כולם" לסטודנטים מהחברה הערבית. 

 

 

  הקישורלחץ על לסדנאות לרישום 

 

 : הערות

 ניתן להירשם ליותר מסדנא אחת. -

 לאחר סיום הליך הרישום כל מנחה יהיה בקשר עם הסטודנטים שנרשמו אצלו.   -

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTl4_onKGpUkkmlqb3hRuc4L9mmGUvUAjHk9HyWu4rc2AAYA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTl4_onKGpUkkmlqb3hRuc4L9mmGUvUAjHk9HyWu4rc2AAYA/viewform?usp=sf_link

