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30.07.2019–4.0חינוך מהנדסים לתעשייה 

24.12.2019–הקניית ומדידת כישורים 

11.03.2020–בינתחומיות ומערכתיות 

14.05.2020–למידה מקוונת : לקחי קורונה

19.05.2020–חינוך לתכן 

בדגש על הוראה  סימולציות ככלי להכשרת מהנדסים 
8.6.2020–הרצאה לפורום –מקוונת 

נושאים ממוקדים במפגשי הפורום



,  אינטגרציהדגש על –הגדרת בינתחומיות מתוך גישת התעשייה 

אך בעל ידע ויכולות להתקשר  , מהנדס בעל עומק בדיסציפלינה אחת

Well Rounded Engineer–ולהתממשק עם דיסציפלינות אחרת 

שילוב רוחב עם העמקה  -Tקידום תוכניות לימודים במודל 

ללא פשרה על היסודות של מדעי ההנדסה, בדיסציפלינה אחת

לימוד אקטיבי של הסטודנט ודגש  -שינוי פדגוגיה מלמידה לחינוך 

שותפות ושיתוף פעולה בין  -ומנטורינגבתפקיד המרצה על הנחייה 

.הסטודנטים ובינם לבין המרצה

במנגנונים מגוונים לאפשר התנסות ופעילות  -פ עם התעשייה "שת

hands on

מעבר  , הגדלת הפערים בחברה: סיכון/אתגר-קורונה ולימוד מקוון 

,  hands on, ללימוד מרחוק שאיננו מלווה בפעילות של הקניית כישורים

העברת חלק מהקניית הידע ללימוד דיגיטלי ופינוי זמן לפעילות  :הזדמנות

'וכדBPL, של התנסות

תובנות עיקריות



הקניית ומדידת כישורים



תוצרים ואתגרים, אחריות: שרשרת החינוך



תוצרים ואתגרים, אחריות: שרשרת החינוך



תוצרים ואתגרים, אחריות: שרשרת החינוך



הצעדים הבאים

קידום פעילויות בשטח

ת"קול קורא של ות–טיפוח מהלכים של יישומי חלוץ 

הערכת ומדידת כישורי חיים לסטודנטים בשלוש מכללות  

'ובשנה ד' בשנה א

חינוך  -בממשק אקדמיה הנדסי /טכנולוגי/חינוך מדעיפיילוט 

בבתי ספר

2020/21נושאים למפגשי פורום 

ממשק עם שוק העבודה העתידי–לימוד לאורך החיים 

ממשק עם חינוך בבתי ספר–מיון וקבלה 

ללימוד מקוון פעיל  <ללימוד מרחוק<מהוראה–למידה מקוונת 

הנדסה ויזמות חברתית



חות רקע לצעדים הבאים"דו

שדרוג  : לחינוך מקוון פעיל< ללימוד מרחוק < מהוראה פרונטלית 

, איזנברג.א, בנטור.א, השימוש בחינוך מרחוק ושיפור איכותו

2020יוני , דיין.ת, תמיר.ג, וינר.א, זוננשיין.א

Life Long)לימוד לאורך החיים  Learning - LLL:)  מסמך רקע לסיעור

.  א, בנטור. א, מוחות לקידום מודלים ותוכניות לאומיות להכשרה

2020יוני , דיין.ת, פורטונה.ג, כץ.ר, זוננשיין

,       חינוך בבתי ספר כמנוע לשינויים מערכתיים-ממשק אקדמיה

2020יולי , דיין.ת, זוננשיין.א, איזנברג.א, בנטור.א



!תודה על ההקשבה 

מעקב אחר פרסומים חדשים ומידע נוסף

באתר של מוסד שמואל נאמן

https://www.neaman.org.il/
וברשתות החברתיות

https://www.neaman.org.il/
https://www.facebook.com/NeamanInstitute
https://www.youtube.com/user/SamNeamanInstitute
https://twitter.com/samuelneaman
https://web.telegram.org/#/im?p=@neamaninstitute

