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 מכון מופת

 מכללתי למחקר ולפיתוח בנושא הכשרת מורים-מרכז בין•

של מורי המורים הם  ידי משרד החינוך מתוך הנחה שצורכיהם -על 1983בשנת הוקם •

 .ועצמאיייחודים וזקוקים למענה נפרד 

 , כתיבה, מחקר, בית ספר להתמחות: ערוצי הפעילות•

 קשרים בינלאומיים  , מפגשי עמיתים

 פ לחדשנות ולטכנולוגיה"ומו

 כל הצרכיםעם המתמודדות מגוונות ליצור קהילות : הייעוד•

 .של מורי המורים

 

 



 חדשנות



The New Rules of Innovation  - Carl Bass, President of Autodesk  
https://www.youtube.com/watch?v=YKV3rhzvaC8  

 ?מה זה חדשנות
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 : באמצעות יצירתערך מוסף יצירת   

  קיימיםלצרכים  חדשים פתרונות 

  חדשים לצרכים פתרונות חדשים 

 (מילון אבן שושן)



 העולם  השתנה



2016 Internet Trends, Mary Meeker 

 



 מַתקשרים בתמונות  Z-דור ה
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http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html  
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MOOCs and the Cycle of Hype 



MOOCs and the Cycle of Hype 

Jonathan Tapson, Dean at the University of Western Sydney 



 ?Mooc-מה עובד ב



 לקבל נתונים על הכול – אנליטקס









 .  עושיםדבר שאנחנו נושא הבטיחות עומד בראש סדר העדיפות בכל "

יחד עם מומחים בתחום , קבוצות העבודה שהקימו את הקורסים

תוכנית לפיתוח מנהיגות בטיחות כדי לענות על  יצרו , שלנוהבטיחות 

זהו צעד נוסף במסע שלנו  . אמריקהעובדים בצפון של הצרכים הספציפיים 

 "תאונותלאפס 

 

National Safety Council, Illinois 

 

 

 



י גופים  "הקורסים שלנו מוכרים לשימוש ע"

עסקים ואנשים פרטיים ברחבי , מכללות, ממשלתיים 

ברחבי עולם  מוכרות תעודות ההכשרה שלנו . המדינה 

  ". 
 

Osh Academy, USA 



היכולת של הלומדים שלנו ללמוד מהטלפונים שלהם היה מרכיב  חיוני "

 ,  "להצלחתם בלימודים ולסיום ההדרכות המלאות בזמן

בטיחות העובד גדלה וחסכנו אלפי דולרים על ידי הכשרת העובדים על תקני בטיחות  

 .במקום העבודה שלהם 

 .  משתמשים בפחות משבועיים  700-מחלקת ההדרכה הצליח להפעיל קורסים ליותר מ 

 

 Climatec חברת 







CoP - Community of Practice 
 קהילת עשייה

 קהילה

 עשייה
חזון  

 משותף





 Open edXקהילת 

 Open edXמערכת  (220)קבוצת פייסבוק  מפגשי למידה ושיתוף

 הפצת ידע יצירה



 !תודה תודה רבה


