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הכנס השישי לטכנולוגיות למידה
 | 08:00-09:00התכנסות והרשמה

לובי בניין 6

 | 09:00-09:30דברי פתיחה וברכות

אודיטוריום ,בניין 6

פרופ' אדוארד יעקובוב ,נשיא המכון
פרופ' מיקי רונן ,דקאן הפקולטה לטכנולוגיות למידה
ד"ר ערן גל ,יו"ר הכנס
אודיטוריום ,בניין 6

 | 09:30-10:30הרצאת פתיחה
איך להיות מאושר במאה  | ?21ד"ר אייל דורון
 | 10:45-12:15מושב 1
הרצאה :איך להעביר החלטה בארגון ולהישאר בחיים?

עידן טפירו

אודיטוריום ,בניין 6

הרצאה :איך  MOOCנולד  -אתגרים בפיתוח קורס מקוון בתכנות

קרן ברק

חדר  ,300בניין 8

זה פשוט גאוני! הפקת תוכן באמצעות Genially

מט"ח

חדר  ,308בניין 8

מערכת  Polleverywhereכלי לניהול אינטראקציות עם קהל

אמיר גלנטי

חדר  ,102בניין 8

הפקת סרטונים באמצעות הנייד

ליאור שניידר

חדר  ,213בניין 8

קריאייטיב בפיתוח למידה .רגע ...מה?!

רינתיה ברוכים לוין

חדר  ,105בניין 7

מייצרים אימפקט באמצעות שפה  -מיקרוקופי וחווית משתמש

יובל קשטכר

חדר  ,202בניין 7

 - H5Pתכנות ללא מתכנתים

אור דניאל

חדר  ,204בניין 7
חדר  ,101בניין 6

 | 12:15-13:00הפסקת צהריים
 | 13:00-14:30מושב 2
הרצאה :איך מקלילים את השפה של גוגל בעברית

יעל סלע

אודיטוריום ,בניין 6

הרצאה :מצגת אפקטיבית  -אינפוגרפיקה ועיצוב מידע

אלעד דרמון

חדר  ,300בניין 8

סיפורו של משחק :שילוב אלמנטים משחקיים בתוצרי למידה )(SL

משה מחלב

חדר  ,308בניין 8

פודקאסטים מזניקי למידה

ארן נועם גילאור

חדר  ,307בניין 8

הצוללת הצהובה  -חדר בריחה נייד ללימוד חשיבה יצירתית

עדי ליבנה

חדר  ,105בניין 7

חשיבה עיצובית )(Design Thinking Experience

לימור תייר

חדר  ,213בניין 7

הפקת סרטוני אנימציה בקלות ובמהירות Vyond

ספיר חג'ג'

חדר  ,202בניין 7

תחקור תוכן  -מה יש בזה?

קובי מלמד ואלעד יצחקיאן

חדר  ,204בניין 7

 |14:45-16:00מושב 3
הרצאה :טרנדים חמים בטכנולוגיות למידה

ד"ר ערן גל וינאי זגורי

אודיטוריום ,בניין 6

הרצאהThe UX Prototyper :

שחר מור

חדר  ,300בניין 8

סט מחוונים להערכת איכות תוצרי הדרכה

ד"ר דן קליין ומיכל פריד

חדר  ,102בניין 8

 - Let's Talk Learningכלים לבניית תוצרי הדרכה

אלירן עבודי

חדר  ,307בניין 8

כשידע ורגש נפגשים במציאות מדומה

נועם ליבוביץ

חדר  ,308בניין 8

ניהול פרויקטי פיתוח למידה

אלישבע אשל-ניר

חדר  ,213בניין 7

להרצות למצלמות  -למידה שעוברת מסך

אלעד אלפיה

חדר  ,105בניין 7

עיצוב מצגת הורסת  -טיפים ופיצ'רים בתוכנת PowerPoint

קרן שניידר

חדר  ,202בניין 7
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