
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם מסגרת הפיתוח המקצועי: תקשוב מחוז מרכז

  : 3259מתווה מבוססקורס 

  

 רכזי תקשוב, מורי יסודי/חט"ב/חט"ע קהל היעד:

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

  10מס' מפגשים: 

 רביעי  יום הקורס:

 1.2.2023  מועד פתיחה:

 מרצה הקורס:  נירית האן 

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

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

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

 סיכום )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( 

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 blended learning -היכרות עם מודלים של הוראה משולבת  .1
 סינכרוניות לניהול למידה-בניית סביבות א .2
 יצירת מחוון לבניית אתר כמטלת הערכה חלופית  .3
 

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

 עריכה/יצירה של כיתת קלאסרום כמאגר חומרי הוראה מקצועיים  ●

 תכנון אתר בית ספרי/אתר מקצועי לימוד: הגדרת צורך, קהל היעד, מטרות, אפיון  ●

 ארגוני: שימוש בתבניות, יצירת עמודי משנה והגדרות מתקדמות google siteבניית אתר  ●

 התנסות בכלים דיגיטליים לפיתוח סביבות הלמידה של גוגל סייטס  ●

 דרישות מקדימות: 

 (EDUCדומיין  /EDUM* חשבון גוגל ארגוני )דומיין עצמאי / דומיין 

 

  

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיתות קלאסרום בניית אתרי גוגל משולבי  -אתר בקליק, כיתה בצ'יק 

תאריך  

 המפגש

סוג  נושאים במפגש  שעות יום 

 המפגש

 ש"ש 

היכרות עם מודלים של  18:00-20:30 ד 1.2.23 1
Blended Learning 

  -הרצאה 
 סינכרוני

3 

יצירה וארגון   :Google classroom 18:00-20:30 ד 8.2.23 2
של כיתת קלאסרום עם מאגר  

 חומרי הוראה

  –סדנה 
 סינכרוני

3 

הגדרת אתר: הצורך, הנושאים,   18:00-21:30 ד 15.2.23 3
מטרות האתר, אפיון האתר  

 )פדגוגית / שיווקית( 

  –סדנה 
 סינכרוני

3 

תכנון האתר: איסוף ומיון   18:00-20:30 ד 22.2.23 4
החומרים, הגדרת תיקיית יעד, 

בחירת תבנית, יצירת סקיצה של 
 מבנה האתר

 סינכרוני-א

3 

עיצובים לאתר: הכנת באנרים,   18:00-20:30 ד 1.3.23 5
  CANVAכפתורים וכותרות באתר 

 -סדנה 
 סינכרוני

3 

פריסות והטמעה: פריסת עמוד,   18:00-20:30 ד 8.3.23 6
הטמעת וידאו / מצגות/ תמונות  

הטמעה באמצעות קוד מתחלפות, 
HTML   

  –סדנה 
 סינכרוני

3 

יצירת עמודי משנה, משאבי   18:00-20:30 ד 15.3.23 7
למידה אינטראקטיבית, הרשאות 

 שיתוף והוספת שותפי עריכה

  –סדנה 
 סינכרוני

3 

אתר גוגל סייטס כמטלה הערכה  18:00-20:30 ד 22.3.23 8
 יצירת מחוון לתלמידים  – חלופית 

  –סדנה 
 סינכרוני

3 

האתר לצוות מורים/לקהל חשיפה  18:00-20:30 ד 29.3.23 9
היעד: בדיקה טכנית, איסוף 

 משובים ומקצה תיקונים

 סינכרוני-א

3 

מפגש מסכם: הצגת האתרים,  18:00-20:30 ד 19.4.23 10
משוב עמיתים, הצעות לשיפור/  

 האתר  שדרוג

 -סדנה 
 סינכרוני

3 

 

 מטלת הקורס 

 20%*הגשת תכנון ופריסת אתר 
 70%הכולל עמוד בית + משאבי למידה אינטראקטיביים *קישור לאתר גוגל סייטס  

 10%*הגשת מחוון מטלת בניית אתר 
 

 להגיש בסביבת הקלאסרום של הקורס 18.4.2023 .: עד יום שלישי  מועד הגשה

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביבליוגרפיה 

 2020יולי  ,היברידית למידהרחל ארליך,   ●

 2020, יולי 2022-2020 בישראל ליישום היברדיים ספר בתי של אפשריים מודלים עמי סלנט, ●

 קלאסרום גוגל – לחינוך ענן סביבותחטיבת הטמעת טכנולוגיות,  ●

 אריק בורנשטיין סרטוני הדרכה,   ,החדש סייטס גוגל אתר ●

 סרטוני עזר – החדש סייטס גוגלSites Google  , – צפונט  הדרכה מערכת  ●

 אורט דיגיטל  – סייטס  גוגל - כתוב מדריך ●

 אתרי גוגל סייטס  –  גוגל של התמיכה מרכז ●
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http://www.amisalant.com/?p=15806&fbclid=IwAR1eh3eED9qfHTEAaJ6-7Pm-FgoNwaQXOcxmlw3JK4EnwPciwpZh5qX59rM
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