
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 שם מסגרת הפיתוח המקצועי: תקשוב מחוז מרכז

  :מתווה מבוססקורס 

 רציונל:  

הוראה מעניינים כגון אינפוגרפיקות, מצגות      מזמנת למורה מגוון רחב של אפשרויות ליצירת חומרי  Canvaתוכנת   

מרחבים פיזיטליים, עלונים דיגיטליים וסרטונים. נלמד לעצב חומרי הוראה בקלות ובמהירות בזכות מאגר התבניות 

 . Canvaהמעוצבות של 

 

 לחינוך  canvaשם ההשתלמות: פיתוח חומרי הוראה באמצעות  

 מורים, רכזי תקשוב קהל היעד:

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

  10מס' מפגשים: 

 19:30 - 17:00ב'   יום הקורס:

 2.1.23  מועד פתיחה:

 מרצה הקורס:  דפנה רוט 

 

 

 

 

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

 -המשימות ביחידות האוביצוע )בזמן אמת(  יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות. במפגשים הסינכרוניים  ●

 מודל(  -)עבודה עצמית ו/או קבוצתית באתר הקורס 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%דרישת השתתפות של לקבלת גמול יש   ●

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 הכרת מגוון אמצעים דיגיטליים לשילוב בהוראה.  ●

 פיתוח אוריינות דיגיטלית מיטבית של עובדי ההוראה  ●

 הכרות והתנסות במגוון מודלים של משחוק לשילוב בהוראה. ●

 קידום תפקודי לומדים והישגיהם. ●

 בודתם השוטפת, ויציגו מהתוצרים השונים במהלך ההשתלמות. המשתלמים יישמו את תכני ההשתלמות בע ●

 
 

 ראשי פרקים 
 לחינוך  canvaהכרה עם תכנת  .1

 הכרת מאגר התבניות והאלמנטים של התכנה. .2

 הכנת חומרי למידה מגוונים. .3

 

 פירוט המפגשים בקורס 

 

יום   

 בשבוע

 מרצה סוג מפגש נושא  שעות תאריך

תבניות ליצירת חומרי הוראה, הכרת   17:00-19:30 2.1.23 ב 1
 ובניית חומרי הוראה ללא תבנית.

הכרת סרגלי הכלים, עקרונות  
 העבודה בעיצוב. 

 איך מכינים כתה ומשתפים תלמידים.
 

  
 סינכרוני  

 

 דפנה רוט 

הכרת מגוון התבניות המתאימות   17:00-19:30 9.1.23 ב 2
להכנת חומרי הוראה מגוונים כגון:  

כותרות , לוחות תוכן  מערכת שעות,  
 לכתה,  

 דפי עבודה, מצגות ועוד.
 

 סינכרוני  
 

 דפנה רוט 

מצגת,    -הכנת מטלה לתרגול והגשה   17:00-19:30 16.1.23 ב 3
 לוחות תוכן, או דפי עבודה. 

 סינכרוני  -א
 

 דפנה רוט 

הכנת קולאז'ים ועבודה מיטבית עם   17:00-19:30 23.1.23 ב 4
 תמונות. מסגרות. עריכת 

 מהם?  -זכויות יוצרים 
 

 סינכרוני 
 

 דפנה רוט 

  canvaהכנת סרטונים בתכנת  17:00-19:30 30.1.23 ב 5
 בשילוב מוסיקה, הנפשות ואפקטים.

 
 סינכרוני  

 דפנה רוט 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 סינכרוני -א הכנת סרטון להגשה  17:00-19:30 6.2.23 ב 6

 

 דפנה רוט 

מרחבים פיזיטליים ליצירת  בניית  17:00-19:30 13.2.23 ב 7
סביבה לימודית עשירה , שונה  

ומגוונת עם קישורים לחומרי למידה 
שהוכנו בקנווה ובכלים דיגיטליים  

 נוספים. 
 הנחיות להכנת מטלת הסיום.

 סינכרוני 
 

 דפנה רוט 

עבודה על המרחב הפיזיטלי כמטלת   17:00-19:30 20.2.23 ב 8
 סיום

 

 דפנה רוט  סינכרוני -א

 -הגשת מטלת סיום ההשתלמות  17:00-19:30 27.3.23 ב 9
העלאת המטלה למרחב פיזיטלי 

משותף בקנווה ו/או לוח פדלט  
 לשיתוף תוצרים. 
 הערכת עמיתים. 

 סינכרוני -א
 

 דפנה רוט 

מפגש סיכום ההשתלמות , הצגת   17:00-19:30 13.3.23 ב 10
תוצרים , הערכת עמיתים, משוב 

 ורפלקציה.
.  

 סינכרוני 
 

 דפנה רוט 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטלת הקורס 
 

במהלך הקורס כגון סרטונים, דפי   canvaבניית מרחב פיזיטלי עשיר בחומרי למידה משולב בחומרי הוראה שנוצרו ב 
 עבודה , מצגות וכלים דיגיטליים שונים. 

 
 ההשתלמות  למטלת קישור

 
 

 ביבליוגרפיה: 

סביבות למידה חדשניות, למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי' פדגוגיה   –● משרד החינוך האגף לחינוך יסודי  
 ממי"ם, פדגוגיה חדשנית או פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית? 4 –עדכנית בסביבה חדשנית 

הל  (. ללמוד עם טכנולוגיה. המכללה למנ 2012● דרור, יובל וגרשון, סער) 
ww.colman.ac.il/research/research_institute/Israel_project_Digital/Documenthttp://w 

 

(. איך לקדם הוראה המשלבת טכנולוגיה: מה )עוד( צריך לעשות? כתב עת הוראה 2016● אבוגוס, ש. לידור, ר. )
 באקדמיה, ניסן תשע"ו.

 עד כמה זה מסובך? -ת( פדגוגיה חדשנית בסביבה דיגיטלי2020● ליבוביץ, ל )

 ● כהן, ל,)ח.ת( הוראה ולמידה בסביבה עתירת טכנולוגיה

צבי, ד,)ח.ת( תפיסת התפקיד ואסטרטגיות הוראה של מורים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות -● נסים, י, ברק, מ, בן
 בשיעוריהם

החינוך פרקטיקות להוראה איכותית  משרד  –משרד החינוך תיק תוכניות הלימודים   – ביבליוגרפיה המרחב הפדגוגי 
 משרד החינוך  –

 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1nuU26KPkC7dAmwF1dQYUVm4DMB8SwTdMd7L6paz8n8U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nuU26KPkC7dAmwF1dQYUVm4DMB8SwTdMd7L6paz8n8U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nuU26KPkC7dAmwF1dQYUVm4DMB8SwTdMd7L6paz8n8U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nuU26KPkC7dAmwF1dQYUVm4DMB8SwTdMd7L6paz8n8U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nuU26KPkC7dAmwF1dQYUVm4DMB8SwTdMd7L6paz8n8U/edit?usp=sharing

