
 

 

 

 

 

 

 

 

 שם מסגרת הפיתוח המקצועי: תקשוב מחוז מרכז

  :מתווה מבוססקורס 

 אלה אודי מרצה: 

 

הלמידה בבתי הספר. התלמידים נדרשים לאתר מידע באופן דיגיטלי   אוריינות דיגיטלית מהווה חלק בלתי נפרד ממערך  רציונל:

כיום התלמידים במערכת החינוך נדרשים לאתר מידע דיגיטלי ביעילות, לחקור וללמוד  ולהגיש תוצרים לימודיים באמצעים מקוונים. 

עמיתים. מכיוון שמרבית זמנם הם באמצעות כלים דיגיטליים ולהגיש תוצרים במרחב הדיגיטלי באופן אישי או בשיתוף פעולה עם 

נמצאים בסביבה דיגיטלית, התלמידים נדרשים להתנהל בצורה מיטבית ברשת, להשתמש בצורה נכונה בסיסמאות ולקבל על עצמם 

   כללי שיח מכבד.

למטרות ", אוריינות דיגיטלית היא היכולת להשתמש בטכנולוגיות מידע ותקשורת למגוון צרכים, הן 2030לפי "דמות הבוגר 

יום, באופן אחראי, יעיל והולם, להסתגל במהירות לשינויים ולהתפתחויות ולהימנע ולצמצם סיכונים  -לימודיות והן בחיי היום

 לפגיעות בסביבה המקוונת.

  בהשתלמות זו נלמד את חשיבות שילוב אוריינות דיגיטלית במערכי השיעור , שילוב מגוון כלים דיגיטליים לקידום למידה ופיתוח

 החשיבה של התלמיד. 

 

  21- אוריינות דיגיטלית כמנוף ללמידה מותאמת לקידום הלמידה מותאמת למאה השם ההשתלמות: 

 רכזי תקשוב ועובדי הוראה קהל היעד:

  סינכרוני-שעות מקוון, סינכרוני וא 30היקף ומבנה הקורס: 

  10מס' מפגשים: 

 20:30  – 18:00 יום הקורס: יום חמישי , בין השעות

  מועד פתיחה:  

 מרצה הקורס:  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 ●

החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל בהתאם לנהלים החדשים של משרד   ●

 משימת סיכום )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

לשימוש הכרת מושגים ומאפיינים טכנולוגיים של מערכות תקשורת חדשניות. לסקור סוגי טכנולוגיות שונות, להכיר כלים 

 בטכנולוגיות אלה בעבודה החינוכית.

 

 תוצר מצופה: פיתוח מאגר של שיעורים מקוונים בתחומי דעת שונים

 

 נושאי ההשתלמות:

https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/pitoah_miktzoai_mitvim/mitvim_tavla.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/pitoah_miktzoai_mitvim/mitvim_tavla.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/anan_chinuchi/pitoah_miktzoai_mitvim/mitvim_tavla.pdf


 

 

 

 

 

 

 

• אוריינות דיגיטלית במערכת  

 החינוך, מטרות החינוך, תוכנית התקשוב הלאומית 

 • בחירת טכנולוגיה מתאימה למטרות חינוכיות 

 באינטרנט • חיפוש מידע 

 •יצירת ידע שיתופי 

 •עיצוב סביבות למידה דיגיטליות

 • הכרת כלי הערכה חליפיים
 

 פירוט המפגשים 

תאריך   

 המפגש 

מסגרת  

 ההוראה

סך   זמן למידה  דרכי למידה

 שעות 

 נושאים במפגש  שם המרצה 

סדנאות,   סינכרוני  5/1 1

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

מהי אוריינות    –הגדרה  – מפגש פתיחה אודי אלה  3 18:00-20:30

דיגיטלית, הצגת תוכנית לימודים לאוריינות  

לכל שכבות הגיל. הדגמה ליצירת ייצוגי  

 מדיה דיגיטלית חזותית בסביבה מקוונת. 

סדנאות,   סינכרוני  12/1 2

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

רציונל    - בסביבה דיגיטלית  דגמי הוראה  אלה אודי  3 18:00-20:30

 ודרכי יישום של הוראה בסביבה מקוונת 

משימה   סינכרוני - א 19/1 3

לתרגול  

 עצמי 

התנסות בהכנת משימה לתלמידים בהכנת   אלה אודי  3 18:00-20:30

כרזה דיגיטלית , בהתאם לגיל הלומדים  

 ולתחום הדעת של המורה. 

סדנאות,   סינכרוני  26/1 4

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

שימוש באינפוגרפיקה לפיתוח אוריינות   אלה אודי  3 18:00-20:30

 דיגיטלית 

סדנאות,   סינכרוני  2/2 5

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

היכרות עם    - מאפייני שיעור מתוקשב   אלה אודי  3 18:00-20:30

חומרי למידה מקוונים, תכנים דיגיטליים  

מידע. טופס בנייה והערכה של  ומקורות 

 משימה מתוקשבת 

סדנאות,   סינכרוני  9/2 6

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

יצירת  –שילוב ויישום מדיה דיגיטלית  אלה אודי  3 18:00-20:30

פעילויות לימודיות משולבות כלים  

 דיגיטליים 

משימה   סינכרוני - א 16/2 7

לתרגול  

 עצמי 

שילוב כלים דיגיטליים שונים    –מטלה  אלה אודי  3 18:00-20:30

 במערך שיעור / מצגת להפעלה בשיעור 

סדנאות,   סינכרוני  23/2 8

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

יצירת    - שילוב ויישום מדיה דיגיטלית  אלה אודי  3 18:00-20:30

פעילויות לימודיות משולבות כלים  

הרחבת כלים בהוראה  –דיגיטליים  

 דיפרנציאלית. 

שיעור   סינכרוני - א 2/3 9

מוקלט  

גיבוש מידע ורעיונות חדשים ליצירת מערכי   אלה אודי  3 18:00-20:30

שיעור מגוונים, חיפוש מושכל ברשת . 



 

 

 

 

 

 

 

הכולל  

 משימה

 טיפים וטריקים לחיפוש ברשת. 

סדנאות,   סינכרוני  16/3 10

מצגות,  

 הדגמות 

 התנסות 

עבודה  

 בקבוצות 

 מפגש סיכום חגיגי והצגת תוצרים  אלה אודי  3 18:00-20:30

, משוב עמיתים על  –)הצגת תוצרים( 

 תוצרים 

 

 ביבליוגרפיה 
, יוני(. ניהול מידע אישי של סטודנטים עם הפרעת קשב. מסמך שהוצג בכנס הארצי  2015ירון, א' ונחמיאס, ר' ) . 1

 http://meital.iucc.ac.il/conf2015/papers15/C3_2.pdfהטכניון, חיפה. אוחזר מ עשר של מיט"ל, -השלושה 
 
(. מציאות מדומה במערות לסקו: על יחסי הגומלין בין טכנולוגיות ידע ותהליכים קוגניטיביים. בתןך  1995מיודוסר, ד' ) . 2

 חנו()גישה דרך ספרית כותר(.   370.11(. תל אביב: רמות. )564-549)עמ'  21 -ד' חן )עורך(, החינוך לקראת המאה ה
 
(. אינטראקציה בין תלמידים למורים בפייסבוק: עמדות, שימושים ודילמות. בתוך ב' שוורץ, ח'  2017רוזנברג, ח' ) . 3

אביב: מכון  -(. תל 52-25רוזנברג וק' אסטרחן )עורכים(, חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות )עמ' 
 מור()תדפיס(  371.1 מופ"ת. 

 
(. מורים: להיות או לא להיות? )חברים של התלמידים בפייסבוק(, בתוך י'  2013ברוך, א' והרשקוביץ, א' )- פורקוש . 4

:האדם הלומד   2013אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר )עורכים),ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה - עשת
כנס( אוחזר מ   371.33(. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. )165ע- 159גי )עמ' עבעידן הטכנולו

http://www.openu.ac.il/innovation/chais2013/download/e1_2.pdf 
 
 

 מטלת הקורס 

 הקדמה למשימה )קראו בעיון(:

 

 במהלך המודולה הוצגו בפניכם מגוון משימות הקשורות לאוריינות דיגיטלית. 

 המסכמת עליכם לבחור פעילות אחת אותה יישמתם בכיתה בנושא אוריינות דיגיטלית.  בעבודה 

 עליכם להכין מערך שיעור הכולל שילוב של הכלי המיישם את האוריינות. .1

 הסבר על ההקשר בין הפעילות לנושא שבו הוא משתלב. .2

 תוצרים של תלמידים.  3להציג לפחות  .3

 כתיבת רפלקציה. .4

 

 הגשת העבודה: 

 העבודה יש לשמור בדרייב ולהכניס קישור הפתוח לתצוגה/עריכה, כמו כן, יש לבדוק שהקישורים פתוחים לצפייה.   את 

 

 המלצה: שימרו טופס זה במחשב האישי, לאחר שתסיימו את המשימה העלו את הטופס למקום להגשת העבודה. 

 
 הקדמה למשימה )קראו בעיון(: 

יצירת יחידות לימוד  , עליכם לבנות יחידת לימוד אינטראקטיבית הכוללת במהלך הקורס רכשת ידע במגוון כלים ל

תחומי דעת שונים הקשורים לנושא  3מגוון של משימות / פעילויות / סרטונים ועוד . יש להקפיד לשלב לפחות 

 היחידה ולשלב אותם תוך כדי הלמידה . 

 ם ניתן לשלבו בהוראה עם התלמידים ועוד(.  רשמו רפלקציה על כל כלי בו השתמשתם )האם הכלי קל לעבודה, הא 

 הוסף רפלקציה על ההשתלמות בכללותה. 



 

 

 

 

 

 

 

 טלפון נייד  ת.ז  שם משפחה שם פרטי 

    

 שם יחידת המדף אותה למדת המוצגת בעבודה זו תפקיד שם המוסד בו אתה עובד דואר אלקטרוני 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אחוז מהציון  . המשימה 2

 שניתנה לתלמידים  / מערך השיעור פרוט המשימה 
 )ניתן לצרף קישור לקובץ המשימה(

 20% 

 20%  הסבר על הפעילות שנעשתה בכיתה בשילוב הכלים הדיגטליים  

 עבודות תלמידים  3קישור ל 
)צרפו קישור של עבודות התלמידים או צילום של תמונה של  

 הפעילות( 

 20% 

  60% 

 

 מהציון אחוז  . רפלקציה על הקורס 3

 כתבו כתיבה רפלקטיבית על הקורס ויישומו, פרטו על פי הרשימה הבאה: 
 
 
 

 

20% 

 רווחים: 
תאר את הרווחים שלך ממודולה זו, הן בנושא  
התקשוב ושילובו בהוראה והן בדרכי ושיטות  

  למידה.

 20% 

 
 


