
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 למידה הרפתקנית במרחבים פיזיטליים : מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל:  

ה מרחוק. בהשתלמות זאת נלמד לפתח סביבות למידה ההוראה והלמידה עברו טרנספורמציה עקב המעבר ללמיד

זמנות שימוש מיטבי בכלים דיגיטליים המקדמים חקר משחק ושיתופיות. כל זאת על מנת לקדם למידה מקוונות המ

 הרפתקנית, יצירתית ומותאמת למיומנויות ולצרכים של הלומד בעידן החדש 

 

 

 מורים בעלי ידע בסיסי או מתקדם בתוכנות הנלמדות בהשתלמות )ג'ניאלי, פאדלט וכו'(   :קהל היעד

  שעות 30 :ומבנה הקורסהיקף 

  10 :מס' מפגשים

  ראשון :יום הקורס

  14.11.21  :מועד פתיחה

 חגית ירום  מרצה הקורס:

 

 לקבלת גמול   דרישות הפיתוח המקצועי

  -ביצוע המשימות ביחידות הא במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (סינכרוניות

 בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורסהשתתפות  •
בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 ה בלמידה היברידית הכרת מאפייני הלמידה ההרפתקנית וחשיבות •
 במרחב פיזיטלי   ןלימודיות בכלים דיגיטליים והטמעתהתנסות בהכנת פעילויות   •
 היכרות עם מרחבים פיזיטליים שיתופיים ומאפייני הלמידה בהם  •

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים 

 פדגוגיים -עקרונות טכנו –עיצוב סביבת למידה הרפתקנית 

 הטמעת פעילויות בסביבת למידה הרפתקנית

 עיצוב סביבת למידה סינכרונית שיתופית בלמידה היברידית 

 

 רכיבים יישומים 

 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץ

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פירוט המפגשים 

 

 

 

 

 מפגש ראשון

  14/11/2021 תאריך מפגש:  •

 מפגש סינכרוני זום:ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה דיון והתנסות   דרכי למידה במפגש:  •

       21:00 –  18:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 חגית ירום   שם המרצה:  •

   היכרות עם סביבות למידה הרפתקניות והבנת מאפייניהן   חשיפה למרחבים הרפתקניים נושאים במפגש:  •

 
 

 שנימפגש 

  28/11/2021 מפגש: תאריך  •

 סינכרוני:ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה דיון והתנסות   דרכי למידה במפגש:  •

       21:00 –  18:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 חגית ירום   שם המרצה:  •

 חלק א'  הכנת פעילויות מבוססות ידע והבנה נושאים במפגש:  •

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שלישימפגש 

  19/12/2021 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני:ההוראה  מסגרת  •

 21:00 –  18:00 דרכי למידה במפגש:  •

       21:00 –  18:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 חגית ירום   שם המרצה:  •

   הכנת פעילויות מבוססות ידע והבנה חלק ב' נושאים במפגש:  •

 .טקסט להזנת כאן  הקש  או לחץ •

 

 

 רביעי מפגש 

  2/1/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני-א :ההוראה  מסגרת  •

 משחק  דרכי למידה במפגש:  •

       18:00-21:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 חגית ירום   שם המרצה:  •

 משחוק וחדרי בריחה  נושאים במפגש:  •

 

 

 חמישימפגש 

  16/1/2022 תאריך מפגש:  •

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.   :ההוראה  מסגרת  •

 התנסות - דיון  –הרצאה    במפגש: דרכי למידה  •

       21:00 –  18:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 חגית ירום   שם המרצה:  •

 משחוק וחדרי בריחה חלק ב'  נושאים במפגש:  •

 

 

 שישימפגש 

  23/1/2022 תאריך מפגש:  •

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.   :ההוראה  מסגרת  •

 התנסות -דיון    -הרצאה   דרכי למידה במפגש:  •

       21:00 –  18:00 : זמן למידה •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3 סך שעות:  •

 חגית ירום   שם המרצה:  •

   Nearpodלמידה היברידית הרפתקנית  נושאים במפגש:  •

 

 

 שביעימפגש 

  6/2/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני:ההוראה  מסגרת  •

 התנסות במרחב וירטואלי שיתופי   דרכי למידה במפגש:  •

       21:00 –  18:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 חגית ירום   שם המרצה:  •

   Kumospacesמרחבים דיגיטליים שיתופיים:  נושאים במפגש:  •

 

 

 מפגש שמיני

  13/2/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני:ההוראה  מסגרת  •

 הרצאה דיון והתנסות   דרכי למידה במפגש:  •

       21:00 –  18:00 : זמן למידה •

 3 שעות: סך   •

 חגית ירום   שם המרצה:  •

   TOPIAמרחבים דיגיטליים שיתופיים:  נושאים במפגש:  •

 

 תשיעימפגש 

  27/2/2022 תאריך מפגש:  •

 סינכרוני-א :ההוראה  מסגרת  •

 מצגת+ תרגול אישי  דרכי למידה במפגש:  •

       21:00 –  18:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 חגית ירום   שם המרצה:  •

   עקרונות לבניית מרחב שיתופי סינכרוני נושאים במפגש:  •

 

 

 עשירי מפגש 

  6/3/2022 תאריך מפגש:  •



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 סינכרוני:ההוראה  מסגרת  •

 הדרכה פרטנית    דרכי למידה במפגש:  •

       21:00 –  18:00 : זמן למידה •

 3 סך שעות:  •

 חגית ירום   שם המרצה:  •

 מטלת סיום ההשתלמות  -תוצרים הדרכה והגשת  נושאים במפגש:  •

 

 

 מטלה הקורס 

 הכנת מרחב למידה פיזיטלי הרפתקני בהתאם להנחיות, רפלקציה על תהליך הלמידה

 

 

 דרכי הערכה

 15/03/2021מועד הגשה:   10%אחוז הציון:    תאור המטלה דוגמא:

 30.11.21מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   ידע והבנה –הגשת פעילות  .1

 31.12.21מועד הגשה:  10%אחוז הציון:   חדר בריחה –הגשת פעילות  .2

 28.2.22מועד הגשה:  50%אחוז הציון:    הגשת מטלה מסכמת .3

 

 בבילוגרפיה 
 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץ

 
 וובילוגרפיה 

   משרד החינוך –  המרחב הפדגוגי
 משרד החינוך –תיק תוכניות הלימודים 

 משרד החינוך  –איכותית  הוראהלפרקטיקות 
 
 
 
 

  
 
 
 

 אודות המרצה

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .טקסט להזנת כאן הקש או לחץ
 
 


