
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

  תקשובשם מסגרת הפיתוח המקצועי: 

  - 2249למידה שיתופית בתמיכת כלי תקשוב :מתווה מבוססקורס 

 

   רציונל:  

שילוב למידה שיתופית בהוראה במגוון תחומי דעת תוך בית ספריים ומחוץ לבית הספר, תוך שימוש בכלים דיגיטליים  
 מותאמים לכל פרויקט ונושא. 

 
   מורים כוללים  קהל היעד:

  ש"ל , הלמידה תתקיים בלמידה מרחוק  30היקף ומבנה הקורס: 

  10 מס' מפגשים:

  ימי שלישי   יום הקורס:

  2/11/2021 מועד פתיחה:

 מרצה הקורס: אלה אודי

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

 סינכרוניות(  -יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות. במפגשים הסינכרוניים ביצוע המשימות ביחידות הא ●

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס  ●
בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת סיכום )בהתאם להנחיית    ●

 מנחה הקורס( 

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

אתגרים והזדמנויות .  הטמעת למידה שיתופית באורח החיים השגרתי של  -תעסוק בלמידה שיתופית בעידן הדיגיטלי ההשתלמות 
   בית הספר.  הכרת מגוון כלים דיגיטליים ללמידה שיתופית.

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

 להערכה מסכמת והערכה מעצבת הכרת כלים דיגיטליים   •

 הכרת כלי גוגל שיתופיים  ●

 הכרת פעילויות שיתופיות פנים ארגוניות וחוץ ארגוניות  ●

 .בניית תוכנית עבודה ללמידה שיתופית בבית הספר ●

 

 רכיבים יישומים 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוצר מצופה: פיתוח תוכנית ייחודית בלמידה שיתופית 

 פירוט המפגשים 

 

 מפגש ראשון

  2/11/2021 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       21:30 – 18:30 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 מהלך: עבודה במסמך שיתופי - 1למידה שיתופית בכלל ולמידה שיתופית מתוקשבת בפרט. שלב  נושאים במפגש:   ●

 

 מפגש שני 

  9/11/2021 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       21:30 – 18:30 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 תהליכים לטיפוח מיומנויות למידה שיתופית מתוקשבת נושאים במפגש:   ●

 

 מפגש שלישי 

  23/11/2021 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       21:30 – 18:30 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 כלים שיתופיים למיפוי ידע / סיעור מוחות נושאים במפגש:   ●

 

 מפגש רביעי 

  7/12/2021 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני-: אמסגרת ההוראה ●

 כתיבהדרכי למידה במפגש:   ●

       21:30 – 18:30 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אודי אלה  שם המרצה: ●

 תרגול ויישום כלים שיתופיים נושאים במפגש:   ●

 

 מפגש חמישי

  21/12/2021 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       21:30 – 18:30 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 כלי תקשוב לייצוג מידע שיתופי נושאים במפגש:   ●

 

 מפגש שישי 

  4/1/2022 מפגש:תאריך  ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 כתיבהדרכי למידה במפגש:   ●

       21:30 – 18:30 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 עבודה בצוות – תהליך   –כלים לעבודה שיתופית נושאים במפגש:   ●

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש שביעי 

  18/1/2022 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהלמידה במפגש: דרכי  ●

       21:30 – 18:30 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 כלי גוגל שיתופיים ובניית מחוונים להערכהנושאים במפגש:   ●

 

 מפגש שמיני  ●

  1/2/2022 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       21:30 – 18:30 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 חידונים ועוד –כלים הערכה בתהליך השיתופי  נושאים במפגש:   ●

 

 מפגש תשיעי 

  15/2/2022 תאריך מפגש: ●

 סינכרוני-: אמסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       21:30 – 18:30 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 בניית יחדות לימוד שיתופיות מתוקשבות נושאים במפגש:  ●

 

 מפגש עשירי 

  1/3/2022 תאריך מפגש: ●

 : סינכרוני מסגרת ההוראה ●

 הרצאהדרכי למידה במפגש:  ●

       21:30 – 18:30 :זמן למידה ●

 3סך שעות:  ●



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלה אודי  שם המרצה: ●

 , משוב עמיתים על תוצרים–(  מפגש סיכום חגיגי והצגת תוצרים  )הצגת תוצריםנושאים במפגש:  ●

 

 מטלה הקורס 

משימות שיתופיות ושימוש בכלים תקשוביים אדר נלמדו בהשתלמות  הצגת תוכנית עבודה המשלבת מגוון 
 , כולל התאמת סביבת למידה ללמידה שיתופית. 

 

 
 

 דרכי הערכה

 15/3/2022מועד הגשה:  10%הציון: אחוז    תאר בכמה מילים מהו התוצר שתציג לתלמידיך בכתה/בבית.  תאור התוצר: .1

אחוז הציון:      ארו רשימה זו בנקודות.מהו הערך המוסף של שימוש בטכנולוגיה שהצגת על פני למידה מסורתית ללא טכנולוגיה. ת  ערך מוסף: .2

 15/3/2022מועד הגשה:  20%

 15/3/2022מועד הגשה:  10%: אחוז הציון   תאר באיזו מידה קל/קשה לך ליצור תוצר זה  קלות יצירה: .3

מועד הגשה:  15%אחוז הציון:    נדרשות מהתלמיד אם בכלל כדי להשתמש בתוצר שיצרת טכנולוגיות אילו מיומנויות  מיומנויות מצד הלומד: .4

153/2022 

 15/2/2022מועד הגשה:  20%אחוז הציון:    תאור רצף הפעילות והאופן בו התוצר ישתלב בהוראה .5

הדביקו פה קישור לתוצר שבחרתם או במידה והתוצר אינו ניתן לשיתוף באמצעות קישור הדביקו תמונת   ו צילום מסך של התוצר:קישור לתוצר א .6

 15/3/2022מועד הגשה:   5%אחוז הציון:    מסך של התוצר שבחרתם להציג 

 15/3/2022: מועד הגשה 20%אחוז הציון:   כתיבה רפלקטיבית על הקורס ויישומו .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בבילוגרפיה 

 

 

 משרד החינוך, הענן החינוכי, למידה שיתופית: 

/Pages/lmida_shitupit.aspxhttp://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit 

 למידה שיתופית מקוונת: עקרונות, תהליכים וכלים מתוקשבים

http://amisalant.com/?p=7531  

  http://avivtz.blogspot.co.il/2013/04כיתה הפוכה )ועוד קצת(, אביב צמח:

 

 סביבות למידה חדשניות  –משרד החינוך האגף לחינוך יסודי 

tion.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hadshaniyot/http://cms.educa 

 ממי"ם  4 –' פדגוגיה עדכנית בסביבה חדשנית היסודי בחינוך  מתוקשבת בסביבה למידה

 משרד החינוך, הענן החינוכי, למידה שיתופית:

http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx 

 למידה שיתופית מקוונת: עקרונות, תהליכים וכלים מתוקשבים

http://amisalant.com/?p=7531  

 

  http://avivtz.blogspot.co.il/2013/04כיתה הפוכה )ועוד קצת(, אביב צמח:

 

 סביבות למידה חדשניות  –משרד החינוך האגף לחינוך יסודי 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hadshaniyot/ 

 
 

 

 בילוגרפיה 

  החינוך משרד – הפדגוגי המרחב

 החינוך משרד  – הלימודים תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות

 

 

 

 

 אודות המרצה 

 אלה אודי

 ( חינוך ותקשוב בהוראה M.Aתואר שני )

 מתמחה בהנחיית מורים , יעוץ וליווי בתי ספר בבניית מערכות תקשוביות ושילוב תקשוב בהוראה.
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 שנים בחינוך והוראה 26ניסיון של בעלת 

 מורי מורים 

 

 


