
התכנית מציעה את השילוב הייחודי בין 
לימודי ספרות ללימודי חדשנות פדגוגית 
וטכנולוגית ומתאימה למורים המעוניינים 

להתפתח מקצועית הן בהרחבת הידע והן 
בהיכרות ובהתנסות מעמיקה עם שיטות 

הוראה חדשניות ויצירתיות.

תואר שני במגמת חדשנות 2.0 
בלימודי ספרות עם ישראל



במהלך שנת הלימודים המורים נחשפים 
לתרבות הוראה חדשה, לטכנולוגיות 
עדכניות ולכלים יישומיים ופרקטיים. 

התכנית מאפשרת ללומדים בה להיפגש עם 
מרצים מובילים ואנשי חינוך בולטים, ולהכיר 

מוסדות חינוך וארגונים שמובילים תהליכי 
שינוי. הלימודים מתקיימים באוניברסיטת 

בר-אילן ברמת גן.

● בעל/ת תואר ראשון בספרות עם ישראל (או תחומי דעת נוספים)
● ציון ממוצע של 76% לפחות בלימודי התואר הראשון 

● ראיון קבלה עם ד"ר נאוה כהן, מנהלת התוכנית, ועם פרופ' רויטל רפאל-ויוונטה, ראשת 
המחלקה לספרות עם ישראל (יתקיים בזום)

תנאי קבלה

מרכיבי התואר
במסלול: 

22 ש״ש

לימוד יום בשבוע במשך שנתיים
מסגרת התכנית

● למורה שמתמודד/ת עם אתגרים הכרוכים בהוראה במאה ה-21
● למורה ששואף/ת להעשיר את  ארגז הכלים הפדגוגי באמצעים טכנולוגיים מתקדמים

● למורה שההוראה היא שליחות עבורו/ה

למי מתאימה התוכנית



קורסי הליבה וצוות המרצות
המורים הלומדים בתוכנית זכאים למלגות 

מטעם ארגוני המורים ואוניברסיטת בר אילן 

עובדי הוראה קבועים בחצי משרה לפחות 
זכאים להחזר שכ“ל / החזר שעות ממשרד 

החינוך על פי הכללים המפורטים באתר האגף 
לפיתוח מקצועי - קישור לאתר

ד"ר נאוה כהן
רכזת אקדמית של מגמת 2.0

ד"ר ענת שפירא לביא
למידה בית מדרשית והוראה עכשווית

בקורס נקבל השראה לדרכי הוראה מגוונות המעודדות למידה 
עצמאית ושיתופית, מתוך התבוננות בתפיסת החינוך בבתי 

המדרש בתקופת חז"ל

ד“ר מור דשן
פדגוגיה חדשנית בשילוב כלים דיגיטליים

בקורס נערוך היכרות עם מגוון פדגוגיות חדשניות, המיישמות 
עקרונות ללמידה מיטבית בשילוב כלים דיגיטליים

גב‘ יעל דורון דרורי
טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה - כלים פשוטים, 

אין סוף אפשרויות
בקורס נלמד את השפה של המאה ה-21 ונראה כיצד 

הטכנולוגיה היא כלי שרת שרת ללמידה והוראה באמצעות 
הכלים שהיא מניחה לפתחנו ובעיקר באמצעות העולם 

התרבותי שנוצר בשל ההאצה הטכנולוגית

ד“ר גלי מיר - תיבון
בית מדרש להתחדשות פדגוגית

בקורס נתמקד בתפקידו המתחדש של המורה
והמחנך מול אתגרי המאה ה-21

ד"ר מיה ויזל
שינוי חינוכי, ממחקר לפעולה

בקורס נעסוק בהרחבת ההבנה היישומית אודות הובלת 
 Blended learning תהליכי שינוי. הקורס יתנהל בשיטת 

 ומבוסס על למידה פעילה 



להרשמה
ופרטים נוספים

פנו למזכירות המחלקה  03-5318235
03-5318621       

hebrew-literature.dept@biu.ac.il


