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 מידעהבית הספר למיומנויות 

 סדנאות פיזיות, דיגיטליות והיברידיות

 

בחברה עתירת שינויים וידע.  21-ממיומנויות החיים ההכרחיות במאה ה הינןמיומנויות המידע 

 לאחד מיעדי החינוך בעולם.  הפךמיומנויות מידע לתלמידי בתי ספר  פיתוחבהתאם, 

בית ספר למיומנויות מזה שני עשורים פועל במרכז המידע למדעי החברה ולחינוך של מכון סאלד 

בכתיבת עבודות במדעי לתלמידים מיומנויות מידע לקהל מגוון ולסייע  לפתח. בית הספר נועד המידע

. בית הספר למיומנויות המידע פועל במתכונת "פיזית" של סדנאותבאמצעות  החברה ובחינוך

צוות מרכז במהלך הסדנה מרחוק ובמתכונת היברידית. למידה רים במכון סאלד, במתכונת של ביקו

המידע מלווה את התלמידים ואת המורים בתהליך ניסוח שאלת המחקר, איתור מקורות מידע 

 רלוונטיים, הערכתם ותיעודם על פי הכללים האקדמיים המקובלים.

 

 הסדנאות מטרות

מקורות מידע איתור מיומנויות  פיתוח +
 דיגיטליים

ירכשו כלים לאיתור מקורות מידע משתתפים ה
ממוקדי נושא מתוך שפע מקורות המידע 

 הזמינים באינטרנט
 
מקורות מידע מיומנויות הערכה ובחירה של  +

 דיגיטליים 
כישורים להערכה ביקורתית יפתחו המשתתפים 

לבחירה מושכלת ו של חומרי לימוד דיגיטליים
 של חומרים המתאימים להוראה. 

במקורות טכניות לשימוש מיומנויות  פיתוח +
 דיגיטליים מידע 

שיאפשרו ירכשו מיומנויות פרקטיות המשתתפים 
להם להשתמש בחומרי לימוד דיגיטליים בכיתה 
ולפתח תחושת מסוגלות עצמית ביחס לשימוש 

  בחומרים אלו
 

וש בחומרי לימוד מיומנויות פדגוגיות לשימ +
 דיגיטליים 

דיגיטליים החומרים הלהכיר את  ילמדוהמשתתפים 
 פרקטיקות פדגוגיותבאמצעותם לממש וכיצד 

 

 אוריינות מידע  פיתוחל נושאים לסדנה

 הגדרות שונות של מקורות מידע ודוגמאות +

זיהוי מאגרים  –מקורות מידע הערכת   +
 אמינים

 מובניםניתוח מקורות מידע בלתי  +

 באינטרנט  חיפוש חופשי +

 חופשיים ברשת אקדמיים מקורות  +
 שאילתותניסוח + 

 מטה דטה+ 

 השוואה בין חיפושים באופנים שונים +

 קריאת תוצאות חיפוש +

 דילמות אתיות במרחב הדיגיטלי +

 זכויות יוצריםאתגרים בתחום  +

 ,בעיות אתיות הקשורות לבני נוער: פדופיליה +
 התמכרות, תוקפנות, פורנוגרפיה   

 מאגרי מידע מובנים  +
 חיפוש במאגרי המידע של מכון סאלד  +

 ל את החומר הנלמדותרג –פרקטיקה + 

 

  כתיבת עבודת חקרלנושאים לסדנה 

 עבודה אקדמית  תעקרונות מנחים לכתיב +

 הפיכת שאלת מחקר לאסטרטגיית חיפוש  +

  סאלד מכון של המידע ממאגרי מידע אחזור +

 מידע והערכת ארגון +

  מידע במאגרי מבוקר חיפוש +
 

 

 .ומשירותי ספריית המחקר צוות מרכז המידעמקצועי של ליווי יהנו מהמגיעים לספרייה יהמשתתפים 

 

 שעות.  4 -. משך הסדנה כתיכונייםספר  תיהסדנאות מיועדות למורים, לפרחי הוראה ולתלמידי ב


