
  

  

 

שם   מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

י  הרדיו ככלי לימוד -פודאסטמסגרת הפיתוח המקצועי: 

   9352 :המתוו  סמבוס קורס

  

      רציונל: 

פודקאסט הוא תוכנית קולית שאינה תלויה בזמן, במקום ובלוח שידורים. פודקאסט טוב מתחיל בתחקיר שמעובד  

 להם נמצאת כיום בעליה של יצירה והקשבה בקרב קהלים צעירים.   להקלטה קולית מז'אנרים שונים וההאזנה 

מטרת הקורס היא הכרות עם עולם הפודקאסטים ומתן כלים ומודלינג למורה להנחות יצירת פודקאסטים על מנת 

 לשלב את הרדיו הכיתתי כחלק מתוכנית הלימודים.   

. הוא כולל חקר מסוגים שונים כמו מידע היסטורי,  יצירת פודקאסטים הינו תהליך יצירתי ומרגש ,בעל ערך רב ליוצר

ראיונות עם קרובי ומשפח ה ובעלי תפקידים בסביבה הקרובה. הוא מאפשר בחירה וביטוי אישי. תהליך היצירה 

 יכול להיות אישי או קבוצתי.   

ם תוך פודקאסט יכול לשמש כמשאב בתהליכי למידה. בלמידה עצמית ,בלמידת חקר  באינטגרציה בין תחומי

 פיתוח מיומנויות כתיבה והבעה.  

 פודקאסט משמש ככלי חלופי בהערכה של למידה של תלמידים.   

במהלך הקורס ,יתנסו הלומדים ביצירה של פודקאסטים. בגיבוש רעיון ,בחקר,  בכתיבת סיפור/תסריט, בהקלטה 

 ובבחירת אפקטים קוליים.   

  

  

  כלל עובדי ההוראה  קהל היעד:

    יברידיתה שעות בלמידה 30ומבנה הקורס : היקף 

    13 מס' מפגשים:

    16:30רביעי החל מהשעה  יום הקורס:

    20.10.2021 מועד פתיחה:

 יוני לביא, גילת פרג מרצה הקורס: 
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 ל  לקבלת גמו דרישות הפיתוח המקצועי 

  סינכרוניות  -ת ביחידות האיש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות. במפגשים הסינכרוניים ביצוע המשימו •
בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת  •

   (בהתאם להנחיית מנחה הקורס)סיכום

   80לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של % •

 

  

   מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 י  משמעותית במרחב למידה היבריד לפתח תוכן דיגיטלי לקידום למידה  •

 לפתח מיומנויות בשילוב טכנולוגיה בהוראה, למידה והערכה  •

  

  

   ם הכרות עם המאפיינים הייחודים של הפודאקסטי ראשי פרקים עיקריים

   התכנון, חקר, הפק -התנסות ביצירה של פודאססט •

למידה שיתופית ,חקרנית, רמות  ) ת ם פדגוגיים של יצירה ושימוש במשאב הפודקאסט בסביבת למידה היברידימאפייני •

   ( חשיבה גבוהות

  

   רכיבים יישומים 

 ן  המורה יפתח ויפעיל פודאקסטים בכיתה/בג •

 ט  המורה יוביל את התלמידים ליצירת פודאקס •

  

 

 

 

    

  



  

  

 

   תוך ליווי של המנחים.  מפגש סינכרוני בו הלומדים מתנסיםסדנה מתוקשבת משמע  פירוט המפגשים 

סוג   

 ש מפג

  

מספר  

 שעות 

שם 

 המרצה  

  נושאי הלימוד

  

    

שעתיים  

מפגש  

סינכרוני  

ושעה למידה 

- עצמית א

 סינכרונית 

 3 

  
הכרות עם עולם הפודקאסטים. מקורם, התגלגלותם,  יוני לביא  

הבנת התהליך של פודקאסט מהקלטה ועד הפצה,  

 כניסתו לעולם החינוך והיתרונות שבהם

 הקלטת "שלום אני..."+  -תרגיל  בית 

 הקשבה לפודקאסט כהכנה לשיעור+   -מבוא לפודקאסט

הקלטת "מי אני" קצר   -תרגיל בית: קפיצה למים 

 והעלאה לתיקייה המשותפת

20.10.21 1 

 2  ה  אהרצ

16:30 

18:00 

 יוני  

לביא+ 

 גילת פרג 

ם הקיימים ויכולת השילוב של  סוגי הפודקאסטי
 PODUCATIONהפורמטים בחינוך. הצצה לעולם של 

כפיתוח מלווה למורה ולתלמיד בהערכה מקוונת 
 וחלופית  

משימת בית: האזנה לפודקאסט "מבוא לתחקיר"+  

 תרגיל נלווה קצר   

 27.10.21  2 

 2  מתוקשבת סדנא 

16:30 

18:00 

מקורות מידע, הצלבה  -תחקיר    יוני לביא  

התחלת מחקר   -והעמקה תרגיל בי ת 

 דמות  

 10.11.21  3 

 3  סדנא מתוקשבת 

16:30 

19:00 

 4  24.11.21  איך בונים דמות  -לספר סיפור   גילת פרג 

 3  סדנא מתוקשבת 

16:30 

19:00 

עובדות   5בניית דרמה ויצירת סקרנו ת,  -לספר סיפור   גילת פרג 
 על תרגיל בית: כתיבת הפודקאסט האישי  

  

 15.12.21  5 

 3  סדנא מתוקשבת 

16:30 

19:00 

 יוני  

לביא+ 

 גילת פרג 

 אומנות פסי הקול 

הקול שלנו : דיקציה, אינטונציה, המשחק מול  

אות פתיחה, מוסיקה   -המיקרופון. אריזת הפודקאסט 

 מקורות למוסיקה חוקית ושילוב אפקטים וסיום, 

 29.12.21  6 

 2  הרצאה וסדנא  

16:30 

18:00 

איך להתכונן לראיון, איזה שאלות  –תורת הראיון  יוני לביא  

 לשאול?  

 12.1.22  7 



  

  

 

סינכרוני  -א
למידה עצמית  

 מונחית  
  

 2 

16:30 

18:00 

  -כל אחד יכול   -הקלטה ועריכה  יוני לביא  
 הקלטה ועריכת קריינות  -תרגיל

  

  

 26.1.22  8 

 2  סדנא מתוקשבת 

16:30 

18:00 

 יוני  

לביא+ 

 גילת פרג 

משוב פודקאסטים  
 פתרון בעיות טכניות   

 הוספת מוזיקה ואפקטים  -תרגיל רשו ת 

 2.2.22  9 

 2  סדנא מתוקשבת 

16:30 

18:00 

בין חופש  -מבנים אפשריים  -בניית מערך לימוד  -מבוא גילת פרג 

למידה היברידית  -ותמיכה, בין ציפיות להפתעות .

כפלטפורמה ללמידה יצירתית תחילת עבודה וסיעור 

 מוחות 

 9.2.22  10 

 2  סדנא מתוקשבת 

16:30 

18:00 

 השלמות והפתעות  גילת פרג 

העמקה בבניית   -הסיו ם והמשך עבודה על מטלת 

 שאלון העבודה, שלבי התרגילי ם ומחוונים 

 .322.22  11 

 2  סינכרוני  -א

16:30 

18:00 

 פגישות אישיות לתמיכה בתרגיל הסיו ם   גילת 

  

  

 2.3.22  12 

 2  סינכרוני 

16:30 

18:00 

 יוני  

לביא+ 

 גילת פרג 

    -ולאן לוקחים את זה הלאה

והגשת העבודה המסכמת של מפגש הצגת תוצרי ם 

יחידית הוראה. למידה הדדית והרחבת הדעת על רעיונות  

 וגישות הוראה    

 9.3.22  13 

 

  מטלה הקורס  

במחצית ההשתלמות יוגש תרגיל ביניים לסיכום החלק הטכני. בסיומה יוגש  פודקאסט המכיל את האלמנטים 
 האודיו ישותף עם כל המשתלמים וכל משתתף יגיב לאחרים.   שהיו בקורס, כל מורה בתחום הידע שלו. קובץ 

  

  

  דרכי הערכה 

   02.02.22מועד הגשה:  10היבטים טכנים אחוז הציון: %-תרגיל הכנת פודקסט .1

מועד  80הגשת יחידה הוראה שלמה: פודקאסט+פעילות+הנחיות למורה המפעיל+ רפלקציה  אחוז הציון: %  .2

   09.03.2021הגשה: 

  



  

  

 

   בבילוגרפיה

   רדיו אחר: קווים להוראת הרדיו החינוכי. יר ושלים: משרד החינוך.  (2011)י. לביא   •

תכ"ל תקשורת משודרת ברדיו לכיתות י"א, י"ב, לי דר, צבי; משרד החנוך, הפקוח על מגמת טכנולוגיות  –רדיו נכון  •

    1999תקשרת; עמל מרכז פדגוג י טכנולוגי; ת ל אביב, תש"ס 

▪ McLeish R. (2005) Radio Production [5th Edition]. Oxford: Focal Press 

  

  וובילוגרפיה 

    ךהחינו  דמשר –  יהפדגוג בהמרח
    ם הלימודי תתוכניו קתי

   ךוהחינ דמשר – תאיכותי ההוראל תפרקטיקו ךהחינו דמשר
   תהחינוכי תמבי -םלילדי םהסכתי 

  

  

  

   אודות המרצה 

 .מדריך ארצי ומורה לרדיו חינוכי. פיתח תוכניות לימודים המועברות ברחבי הארץ בשילוב של חינוך ותקשורת  -יוני לביא  
 שנות הוראה וחי כ"איש הקטן מהרדיו."  28

במאית אנימציה, מרצה ומספרת סיפורים במדיות שונות. יצרה מאות סרטים קצרים לטלוויזיה, מוזיאונים ועוד,   -גילת פרג  
 תוכם ראש מחלקת אנימציה ומדיה חדשה.     שנות הוראה מ 24אחד ארוך . ם וג

ת מחשב לליווי יצירת פודקאסטים, הנבנת בחממה של מט"ח עבור  , אפליקצייPODUCATIONלביא ופרג הם שותפים ב 
 מערכת החינוך.   
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