
מרכז פסג"ה אריאל – מרכז לפיתוח סגלי הוראה

תקשוב מחוז מרכזשם מסגרת הפיתוח המקצועי:

דיגיטליתטכנולוגיתאוריינות1599:מתווהמבוססקורס

רציונל:

פיתוח מקצועי ייעודי 
לרכזי תקשוב מתחילים

רכזי תקשוב בבתי ספר חדשים בתכנית התקשובקהל היעד:

סינכרוניואסינכורנישעות,30הקורסהיקףהקורס:ומבנההיקף

10מפגשים:מס'

שלישייום הקורס:

24.02.2022פתיחה:מועד

מרצה הקורס: אני חזן,אלה אודי

דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול

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

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%שלהשתתפותדרישתישגמוללקבלת●

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

מענה מקיף ואישי לצרכי בית הספר, תוך חשיפה של הרכזים לכלים דיגיטליים שונים אשר יסייעו בעבודת הרכזים..1
 שיתוף פעולה והובלת תהליכים הנהלת בית הספר וצוותי הריכוז וההוראה. .2
זיקוק והגדרת תפקיד הרכז, מיפוי המאפיינים הייחודיים לבית הספר.  .3
הכרת מאפייני תהליכי-הטמעה בבית הספר. שלבי ההטמעה, המאפיינים של כל שלב, סימנים להתקדמות הארגון..4
רכז התקשוב יקבל כלים משמעותיים למען יוכל לתת את המענה הנדרש במסגרת התפקיד..5

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


)הפיתוח המקצועימסגרת(הנושאים המרכזיים בהן תעסוקראשי פרקים עיקריים
תפקיד רכז התקשוב.1

רכז התקשוב כמוביל דיגיטלי.2

חלופות בהערכה.3

הובלת שינויים בתוך הצוות- אסטרטגיות למידה..4

אוריינות דיגיטלית..5

פירוט המפגשים:

מבנהש"אשעותתאריךמפגש
שיעור

נושאמנחה

הכרות+הכנה לתרגיל למידה מרחוקאני חזןסינכרוני124.2.2218:30-21:003

28.3.2219:00-21:30
3

תיק לרכז תקשוב, תוכנית עבודהאלה אודיסינכרוני
שנתית

322.3.2218:00-20:30
3

סביבות ענן (מחוזי והזדהות אחידה).אלה אודיא סינכרונ
מיקוד בהרשאות ניהול

45.4.2218:00-20:30

3

אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, מערכתאלה אודיא סינכרונ
ניהול ולמידה בסביבות תוכן וספרים

דיגיטליים

526.4.2219:00-21:30

3

מודלים להטמעת כלים דיגיטלייםאני חזןסינכרוני
)smar, tipac(-כיתהופרקטיקות

הפוכה

610.5.2219:00-21:30
3

תכנון שיעור סינכרוני ואסכינכרוני+אני חזןסינכרוני
אבטחת מידע

כנס ארצי מקווןאני חזןסינכרוני718.5.2215:00-17:303

824.5.2218:00-20:30
3

הכרת סביבות למידה מגוונות, פורטלאלה אודיא סינכרונ
מוסדות, שער, עובדי הוראה

931.5.2219:00-21:30
3

מפגש סיכום תיקיות אחסון שיתופיות,אני חזןא סינכרונ
חומרים בתקשוב הבית ספרי

כנס מחוזי מסכמים שנה בתקשובאלה אודיסינכרוני107.6.2219:00-21:303



מטלה הקורס

תוצר הסינתזה ותהליך הלמידה יהווה את תכנית העבודה הייעודית של רכזת התקשוב וכן את תוצר ההשתלמות

מטלת סיום קורס רכזים חדשים:

מטלת סיכום הקורס מורכבת משלושה חלקים :
דף שער●
) 75%(,משימות תלקיט●
)25% (רפלקציה●

את העבודה יש להגיש למרחב מלווה הקורס

א. בדף השער יש לכלול את הפרטים הבאים : 
שם מלא , תעודת זהות , שם הקורס , שם המנחה , תאריך הגשה . 

ב. תלקיט : 
במהלך הקורס ינתנו משימות. 

תלקיט המשימות שיבוצעו במהלך הקורס יהווה את עבודת הגמר.
 לכל תוצר הוסיפו הסבר קצר בו תתארו  את קהל היעד  והמטרה  הפדגוגית  של  התוצר המוצג. 

ג. רפלקציה על הקורס ותהליך הלמידה
תארו כיצד תרמה הלמידה בקורס לעבודתכם כרכזי תקשוב חדשים ולפיתוח תהליכי  למידה  דיגיטלית בצוות המורים.

בתיאורכם התייחסו אל הנקודות הבאות:
תפיסת התפקיד שלכם , הצלחות ואתגרים בהובלת התקשוב בבית הספר,  תרומת למידת העמיתים בקורס  לעבודתכם  ,

.יעדים להמשך

30.6.22הגשה:מועד

ביבליוגרפיה:
המרחב הפדגוגי – משרד החינוך

תיק תוכניות הלימודים – משרד החינוך
פרקטיקות להוראה איכותית – משרד החינוך
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