מפגש למידה  -כלים ופרקטיקות של הפסג"ה
מפגש למידה -המה ,הלמה והאיך? כלים ,פרקטיקות ומתודות.
אנו ,במרכז פסג"ה אשדוד ,רואים את תפקידנו במתן מענה לצרכים המתעוררים בשטח תוך הנגשת חומרי
למידה איכותיים ורלוונטיים הניתנים ליישום והטמעה בכיתה .המענים המגוונים שאותם אנו מציעים כוללים
תוצרים פדגוגיים ,תהליכים ומרחבים ללמידה.
במפגש הלמידה הייחודי שערכנו ב  15/2/21בחרנו להנגיש את השפע שהצטבר ונוצר במרחבי המומחיות
שלנו.
כ  150אנשי חינוך השתתפו בחמש סדנאות בתחומים הבאים" :הומור בשיא הרצינות"" ,משחוק מקרוב
ומרחוק"" ,מציאות משתנה"" ,סימולציה ככלי לעבודת עמיתים" ,ו"רפלקציה -על מה ולמה".
כל הסדנאות נעו סביב הציר המרכזי שכולל מגוון מתודות שנבחרו ע"י מרכז הפסג"ה כמתודות מובילות,
הניתנות ליישום בקלות ,בכל מקום וללא צורך בהיערכות מיוחדת .צוות הפסג"ה ערך התאמה מיוחדת
למתודות שיועדו במקורן למפגשי פנים אל פנים ,כך שיותאמו ללמידה מרחוק.
תוכלו להתרשם מאתר מלווה למגוון המתודות ולהתנסות בעצמכם.
כלי נוסף שפותח בפסג"ה אשדוד הוא כלי מעגל הלמידה  -הכלי מסייע להבין את חשיבות צמצום הפער
בין הלמידה ליישומה בכיתה ולחשיבות התהליך הרפלקטיבי והמטה קוגניטיבי בעקבות היישום.
מצורפים הקישורים למפת המפגש
יום עיון -על מה ,למה ואיך -מרכז פסג"ה אשדוד
ה 15/2/2021היה יום מרגש עבורנו ,צוות הפסג"ה באשדוד.
בניגוד לימי העיון הקודמים ,בהם נכחו כ 400 -משתתפים ,הפעם בחרנו להביא לקידמת הבמה את הכלים
והפרקטיקות שפותחו במרכז הפסגה והפכנו את המפגש למפגש חוויתי המאפשר ביטוי איש והתנסות
באמצעות סדנאות אינטימיות.
במפגש זה השתתפו כ 150-א.נשי חינוך מהעיר אשדוד למפגש למידה שכותרתו" -הלמה ,המה והאיך
בהוראה -כלים ,פרקטיקות ומתודות" .צוות הפסגה שלנו היה אמון על היום כולו :בניית התכנים וההובלה.
היום התבסס על שני צירים מרכזיים המשלימים זה את זה בהיבטים של רציונל ופרקטיקות -מעגל
הל"מידה – הלמה ,המה ,והאיך ומתודות לגיוון דרכי ההוראה.
יום הלמידה נפתח בחדר בריחה וירטואלי בו נפגשנו עם מתודות מגוונות :אקווריום ,דיבייט ,חקר מקרים,
משחוק ועוד...והמשיך בהתנסות בסדנאות יישומיות :רפלקציה על מה למה ,סימולציות ושימוש בסרטונים
ככלי ללמידת עמיתים ,הומור בשיא הרצינות ,מציאות משתנה ומשחוק בלמידה מרחוק.
מפגש זה היווה מודלינג ללמידה -הוראה היברידית חדשנית וכחלק מהתפיסה של הפסג"ה ,הכלים,
הפרקטיקות והסדנאות מונגשים באתר.
אנו מקוות שצוותי החינוך בעיר יעשו בהם שימוש רחב ואפקטיבי.

