
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 שם מסגרת הפיתוח המקצועי: תקשוב מחוז מרכז

 3527 :מתווה מבוססקורס 

 

 

 מרצה: מיכל פוזין גבאי 

 רציונל:  

גיוון בכלים טכנולוגיים ושילוב משחוק בהוראה, חיבור הלומדים לתהליכי    למידה על ידי-העשרת תהליכי הוראה  

 הלמידה, גיוון באפשרויות של הערכה חלופית.

 

 

 תהליכי משחוק בסביבת מציאות חלופית - Minecraftמיינקראפט   שם ההשתלמות:

 רכזי תקשוב ומורים יסודי וחט"ב קהל היעד:

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

  10מס' מפגשים: 

 ג  יום הקורס:

 10.1.23  מועד פתיחה:

 19:00-20:30שעות: 

 מרצה הקורס:  מיכל פוזין גבאי

 

 

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

 -וביצוע המשימות ביחידות הא)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 ●
ל משימות הקורס כולל משימת סיכום בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת גמול מותנית בהשלמת כ  ●

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

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 

 פיתוח יצירתיות, חשיבה מסדר גבוה ומעורבות חברתית . 1

 הכרת מרחב למידה דיגיטלי המאפשר הוראה דיפרנציאלית  . 2 

 יות מגוונות שימוש בפלטפורמת למידה באסטרטג . 3

 
 

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

 היכרות עם מיינקראפט חינוך .1
 שימושים שונים בפלטפורמה .2
 פרויקטים שיתופיים  .3
 הצגת תוצרים  .4

 

 פירוט המפגשים בקורס 

 

יום   

 בשבוע

 מרצה סוג מפגש נושא  שעות תאריך

  -היכרות עם מיינקראפט חינוך  19:00-20:30 10.1 ב 1
 פתיח 

מיכל פוזין   סינכרוני

 גבאי

  -היכרות עם מיינקראפט חינוך  19:00-20:30 17.1 ב 2
 העמקה

מיכל פוזין   סינכרוני

 גבאי

בניית מרחב  -משימה ראשונה  19:00-20:30 24.1 ב 3
 סביב תחום דעת

מיכל פוזין   אסינכרוני

 גבאי

 -שימושים שונים במיינקראפט  19:00-20:30 31.1 ב 4
 רעיונות מגוונים לשילוב בהוראה

מיכל פוזין   סינכרוני

 גבאי

 -המשך בניית המרחב האישי  19:00-20:30 7.2 ב 5
 בעקבות השיעור האחרון 

מיכל פוזין   אסינכרוני

 גבאי

הצגת  -פרויקטים שיתופיים  19:00-20:30 14.2 ב 6
 אפשרויות + התנסותהנושא, 

מיכל פוזין   סינכרוני

 גבאי

יצירת  -חלוקה לקבוצות עבודה  19:00-20:30 21.2 ב 7
 מרחבים שיתופיים 

מיכל פוזין   אסינכרוני

 גבאי



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיכל פוזין   סינכרוני שלב ביניים  -הצגת תוצרים  19:00-20:30 28.2 ב 8

 גבאי

מיכל פוזין   אסינכרוני משותפים סיום בניית מרחבים  19:00-20:30 14.3 ב 9

 גבאי

פרזנטציה של   -הצגת תוצרים  19:00-20:30 21.3 ב 10
 כל קבוצה, סיכום הקורס 

מיכל פוזין   סינכרוני

 גבאי

 

 מטלת הקורס 

 
עשיר בחומרי למידה משולב בחומרי הוראה שנוצרו במהלך הקורס כגון  מלווה למידה במיינקראפט בניית מרחב 

 סרטונים, דפי עבודה , מצגות וכלים דיגיטליים שונים. 
 

 ביבליוגרפיה: 

סביבות למידה חדשניות, למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי' פדגוגיה   –משרד החינוך האגף לחינוך יסודי   ●

 ?חדשנית סביבהב איכותית פדגוגיה או חדשנית  פדגוגיהממי"ם,  4 –עדכנית בסביבה חדשנית 

 (. ללמוד עם טכנולוגיה. המכללה למנהל 0122דרור, יובל וגרשון, סער)   ●

 http://www.colman.ac.il/research/research_institute/Israel_project_Digital/Document 

 ILמגוון קורסים בקמפוס   ●

 
 ביבליוגרפיה 

  החינוך  משרד –  הפדגוגי המרחב
 החינוך משרד – הלימודים  תוכניות תיק

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות
 
 
 

 

 

 

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
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