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שם המוסד/ות המציע

שם הקורס

ליבה/מופת

אוניברסיטת בר אילן

תנ"ך 2.0

ליבה/פיתוח
מקצועי

הפקה/
הסבה

נימוקי הזכיה
דירוג גבוה ,נושא
חדשני ,שת"פ רחב עם
מוסדות ,פונה לקהלים
רחבים

אוניברסיטת תל אביב

ללמוד איך ללמוד

מופת

הפקה

ציון מעולה ,רמה גבוהה
מאוד ,פונה לקהלים,
מעטפת ויזואלית
מושקעת מאוד

אוניברסיטת תל אביב

הוראה דיגיטלית

ליבה

הפקה

ציון מעולה ,רמה גבוהה
מאוד ,פונה לקהלים,
מעטפת ויזואלית
מושקעת מאוד ,הקורס
מתחבר למתווים
החדשים בהוראה

אוניברסיטת תל אביב

המוח – המכונה המופלאה
מכולן

מופת

הפקה

האוניברסיטה העברית

חישה ותנועה

ליבה

הפקה

קורס מצויין

האוניברסיטה הפתוחה

מבוא למחשבת ישראל

מופת

הסבה

קורס מעולה ,דירוג
גבוה ,מרצים מעולים,
קורס מופת המשרת גם
מורים בתפוצות.

קורס מצויין ומעמיק.
ציון מעולה .רמת
הקורס גבוהה מאוד.
ההפקה מעולה .הקורס
חשוב ביותר להוראה
וחינוך .הצוות מוביל.
יתקיים שיתוף פעולה
וכן תמיכה ממוסדות
נוספים .המעטפת
ההפקתית טכנולוגית-
מוצקה.
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טכניון

תקשורת המדע תיאוריה ומעשה

מופת

הפקה

קורס מצויין ,חדשני,
קהלים רחבים

חמדת הדרום

פדגוגיה של חוסן

פיתוח
מקצועי

הפקה

קורס מצויין ,בלעדי,
ייחודי ,עונה לצורך
אמיתי בפריפריה,
ויזואליה מושקעת

מכללת אוהלו

מסע בין מערכות חינוך חדשניות

מופת

קורס מצויין ,ברמה
גבוהה ,מעניין מאוד,
עונה לצורך כפול של
משרד החינוך (מיזוג בין
מכללות ומתווים
חדשים בהוראה) ,מרצה
מומחית לתחום

מכללת אלקאסמי

חינוך לשוני ברוח פדגוגיה מוטת
עתיד

ליבה

הפקה

קורס חשוב ביותר ,נותן
מענה מגזרי ,עוסק
בנושא חשוב -לשון
ומשתלב בצרכי מערכת
החינוך

מכללת לוינסקי לחינוך

פרקטיקות להוראת מתמטיקה

ליבה

הפקה

קורס מעולה וחשוב,
מרצה מוביל,

מכללת שאנן

מתמטיקה  -המלכה והמשרתת
של המדעים ,התרבות ,החברה
והקידמה האנושית

מופת

הפקה

קורס מעולה ,פונה
לקהל רחב ,שיתוף
פעולה עם מוסדות
אחרים

מכללת תלפיות

אנגלית מדוברת לצרכים
אקדמיים

מופת

הפקה

קורס מצויין ,בנושא
חשוב ביותר ,שיתופי
פעולה עם מוסדות
אחרים ,בלעדי

מכללת סמינר
הקיבוצים

הביולוגיה של התא החי

ליבה

הפקה

קורס מעולה ,מרצה
מעולה ,ויזואליה יפה

המכללה האקדמית בית
ברל

חשיבה חישובית

ליבה

הפקה

קורס מצויין
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