ידיעון סיום סמסטר ב' תש"ף  -יוני 2020
בצל הקורונה :מגוונים בדרכי ההוראה והלמידה מרחוק
סרטונים ,משחקים אינטראקטיביים ,מצגות
וחידונים – הסטודנטים שותפים להוראה ייחודית
במגוון דרכים.
מוזמנים להתרשם!
מבוכים ונהנים! קורל מסינגר ,פסגות

סימטריה באביב – ליטל גולוב ,נופר דחבש ונעמי
צייזלר ,מקבץ גני קרית ביאליק

סרטון מפעיל ליום ירושלים-סימור עטיאס ,מקבץ
גני חיפה
פעילות מקוונת באנגלית :העתיד כבר כאן! תום דהן,
אביחי אטיאס וניר גולדנברג ,ליאו באק
קריאת שעון  -מיטל עובדיה ,רמות
המבנה הסיפורי פנורמי  - 360מור שוקנר ,מעונה

סיור מערכת הנשימה  -איסראא גדיר ורים זיאן ,יסודי
א' ג'וליס ואינאס חלבי ,אופק דלית אל כרמל

מיזם בהובלת הסטודנט רן לנגר :
ילדי ביה"ס רבין ,נשר חיזקו את הקשר
הבין דורי ודרשו בשלומם של הסבים
והסבתות

– 5.5.20יום זכויות בעלי החיים:
בביה"ס אופק תקשורתי בדלית אל
כרמל הוכנו כרזות והופקו סרטונים
ביוזמת הסטודנטיות.לדוגמא :

לא צריך לצאת מהבית :המלצה להרצאה מופלאה
במהלך חודש אפריל נערך מטעם מטה אקדמיה-כיתה שבוע "אקדמיה – קהילה" שכלל מגוון הרצאות
מרתקות לקהל הרחב בזום .את האקדמית גורדון ייצג ד"ר שי רודין ,חוקר ומרצה בחוג לספרות ,שהרצה
אודות איורי ילדות בספרות ילדים ישראלית.
להרצאתו של ד"ר שי רודין בנושא איורי ילדות

קהיליה לומדת אקדמיה-שדה :שילוב פדגוגיה חדשנית
הגננות מחיפה ומקרית ביאליק וצוות אופק תקשורתי בדלית אל כרמל יחד עם המדריכות והסטודנטיות
למדו לשלב משחקים מקוונים בלמידה ובהוראה.
תודה לדוידה פולק מצוות החדשנות בגורדון!
.
"למחרת המפגש כבר יישמתי את גלגל המזל עם
הילדים ומאז אני כל הזמן משלבת עוד ועוד
משחקים...קיבלנו ארגז כלים וצידה אמיתית לדרך!
תודה לכם" ( מורה מכשירה )
"כל מפגש עם דוידה תורם לנו מבחינה מקצועית,
מרחיב את הידע שלנו ומעמיק את הלמידה בתחום
הטכנולוגי" ( גננות מכשירות )

המלצות למחוללי משחקים להוראה ולמידה מקרוב ומרחוק
▪

 - https://wordwall.net/en-us/community/arabicגאדג'טים בערבית

▪

 - https://wheelofnames.com/he/גאדג'טים לפעילות בכיתה ובגן  -גלגל המזל ועוד

▪

 - http://portelem.telem-hit.net/מחוללי משחקים בעברית של המכון הטכולוגי חולון

▪

 - https://flippity.net/משחקים אינטראקטיביים

כתבו עלינו! פרסומים בפייסבוק המכללתי במהלך הסמסטר
לחצו כאן לפוסט על
טנא של נתינה לחג
השבועות

לחצו כאן לפוסט על
טקס סיום התכנית
15.6.20

לחצו כאן לפוסט על
חזרת הסטודנטים
למסגרות בצל
הקורונה

רגע לפני שנפרדים....

לחצו כאן לדף הבית של גורדון לצפייה בסרטון המרגש שהוצג בטקס הסיום שלנו

לסיום...

שותפים יקרים,
עזרה ,מסירות ,יחד תמיד,

אהבה ,קירבה ,דאגה ,מאמץ,
יעילות ו...הצלחה!
יחד יוצרים את עמית אקדמיה

בברכת חופשה נעימה ולהתראות בימי שגרה!
צוות עמית אקדמיה תש"ף

