
 

 

 

 

 

 

 

 

 שם מסגרת הפיתוח המקצועי: תקשוב מחוז מרכז

  :מתווה מבוססקורס 

 אלה אודי מרצה: 

 

חוץ, בטיולים והיכן לא, עוד רגע סוף השנה, מסיבות אנו כמורים מצלמים כל הזמן את הילדים בכיתה, ב   רציונל:

הסיום מתקרבות ואנו רוצים להציג את מה שלמדנו ומה עשינו במהלך השנה, אתם בטח שואלים את עצמכם איך  

 דקות הכולל: הנפשה, סרטונים, מלל, מוזיקה ועוד...   5לוקחים מאות תמונות והופכים אותם לסרטון קצר של עד 

 ת מיוחדת בה נלמד יחד איך ממירים שעות של ו ידאו לסרטון "קליט" או לקליפ?הצטרפו להשתלמו

קורס "יצירת סרטים ומולטימדיה" מעניק למשתלמים שליטה במגוון בתוכנות עריכה. בין הנושאים הנלמדים בקורס : 

-ות ויסודות עריכת פסיבוא ויצוא קבצים שונים, שימוש באפקטים ויזואליים ושינוי מהירות של הוידאו, בניית כתובי

 קול, יצרת סרטונים מתמונות, יצרת סרטוני קומיקס ועוד.

 

 )עריכת מתחילים(   –יצירת סרטונים ומולטימדיה שם ההשתלמות: 

 

 רכזי תקשוב ועובדי הוראה קהל היעד:

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

  10מס' מפגשים: 

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

 1.1.23 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 ●

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

 משימת סיכום )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  ●

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 . 21 - עבודה עם סרטונים לפיתוח למידה אינטראקטיבית המותאמת למאה ה .1

 ליישום בשיעורים בכיתה הטרוגנית.   ושימוש בסרטוניםהכרת פרקטיקות הוראה   .2

 סרטונים. העלאת מוטיבציה ללמידה חיזוק תחושת המסוגלות והאמונה ביכולת בקרב תלמידים ומורים, באמצעות  .3

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 ראשי פרקים 

 בעזרת כלים פשוטים  (באמצעות הקלטת מסך)יצירת סרטוני סמן .1
 באמצעות סרטונים הנמצאים ברשת האינטרנט יצירת יחידת הוראה  .2
 שילוב סרטונים בהוראה בלמידה רב תחומית.  .3

 

 פירוט המפגשים 

תאריך  

 המפגש

מסגרת 

 ההוראה 

זמן  דרכי למידה 

 למידה

סך 

 שעות

שם 

 המרצה

 נושאים במפגש

סדנאות, מצגות,   סינכרוני  1/1 1

 הדגמות 

 התנסות 

 עבודה בקבוצות 

18:00-

20:30 

פתיחה, מה נלמד במהלך הקורס. מיפוי צרכים   אלה אודי  3

אישיים ובית ספריים. הכנת סרטונים בתצורת  

POWERPOINT   ,הכוללת שילוב קול ,

 הנפשות, ומוסיקה 

- א 5/1 2

 סינכרוני 

משימה לתרגול  

 עצמי 

18:00-

20:30 

הכנת סרטון הכולל תמונות, הוספת שמע   אלה אודי  3

 ואנימציות 

סדנאות, מצגות,   סינכרוני  8/1 3

 הדגמות 

 התנסות 

 עבודה בקבוצות 

18:00-

20:30 

לעריכת סרטונים   CANVAהכרת סביבת  אלה אודי  3

 בשילוב אפקטים ומעברים מונפשים 

- א 11/1 4

 סינכרוני 

משימה לתרגול  

 עצמי 

18:00-

20:30 

תרגול , למידה   canva - הכנת סרטון ב ,   אלה אודי  3

 עצמית והגשת משימה 

סדנאות, מצגות,   סינכרוני  15/1 5

 הדגמות 

 התנסות 

 עבודה בקבוצות 

18:00-

20:30 

בניית מערך שיעור המבוסס על סרטונים ,   אלה אודי  3

 בניית פעילות כיתתית המבוססת על סרטונים 

- א 19/1 6

 סינכרוני 

משימה לתרגול  

 עצמי 

18:00-

20:30 

תרגול והכנת מערכך שיעור המבוסס על   אלה אודי  3

 סרטונים. 

סדנאות, מצגות,   סינכרוני  22/1 7

 הדגמות 

 התנסות 

 עבודה בקבוצות 

18:00-

20:30 

הכרת אפליקציות לעריכת סרטונים בנייד   אלה אודי  3

 ויצירת סרטונים שונים 

- א 26/1 8

 סינכרוני 

משימה לתרגול  

 עצמי 

18:00-

20:30 

סרטונים בטלפון הנייד הכוללות   3הכנת  אלה אודי  3

  –שילוב של תמונות וסרטונים והוספת מוזיקה 

 הגשת הסרטונים  

 בסיום העריכה. 

סדנאות, מצגות,   סינכרוני  29/1 9

 הדגמות 

 התנסות 

 עבודה בקבוצות 

18:00-

20:30 

יצירת קולאז'ים מתמונות , הכנת מתנות   אלה אודי  3

 כלים דיגיטליים. ממוחשבות לסוף שנה במגוון  

סדנאות, מצגות,   סינכרוני  12/2 10

 הדגמות 

 התנסות 

 עבודה בקבוצות 

18:00-

20:30 

הכרת סביבה לארגון חומרים/סרטונים ומדיה.   אלה אודי  3

 הצגת תוצרים ומשוב על ההשתלמות 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 מטלת הקורס 

 השתלמותבעבודת הסיכום של הקורס עליך להציג את כל התוצרים שנלמדו במהלך 

 טלפון נייד  ת.ז  שם משפחה שם פרטי 

    

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

    

 

 הקדמה למשימה )קראו בעיון(: 

במהלך הקורס רכשת ידע במגוון תוכנות לעריכת סרטונים, עליכם להכניס את הקישור של סביבת העבודה אותה 

סרטונים שונים(. רשמו רפלקציה על כל כלי בו  5למדתם הכוללת את כל הסרטונים )שימו לב צריכים להיות לפחות 

 ם ועוד(. השתמשתם )האם הכלי קל לעבודה, האם ניתן לשלבו בהוראה עם התלמידי

 הוסף רפלקציה על ההשתלמות בכללותה. 

אחוז  . הצגת התוצרים 1

 מהציון

  קישור לסרטון  נושא הסרטון 

   

 10%  1סרטון מס' 

 10%  2סרטון מס' 

 10%  3סרטון מס' 

 10%  4סרטון מס' 

 10%  5סרטון מס' 

 50%  סה"כ 

 

 אחוז מהציון  .  משוב והתאור הלמידה בהשתלמות2

   

 תאור התוצר: 

)התייחס לכל   תאר בכמה מילים מהם התוצרים  שיצרת ומהו קהל היעד

 סרטון בנפרד(

 %5 

 ערך מוסף: 

ארו רשימה זו  מהו הערך המוסף של שימוש בסרטונים  למורה . ת

 בנקודות. 

 5% 

 קלות יצירה: 

 תאר באיזו מידה קל/קשה לך ליצור תוצרים אלו.  

 5% 

 מיומנויות מצד הלומד: 

נדרשות מהמורה אם בכלל כדי להשתמש טכנולוגיות אילו מיומנויות 

 בכלים אותם למדנו בהשתלמות זו.  

 5% 

 20%  סה"כ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 אחוז מהציון  . רפלקציה אישית על הקורס 3

 הלימה: 

 והתאמתו לשיטה ולתוכן המצופים תיאור מהלך הקורס 

 10% 

 רווחים: 

תאר את הרווחים שלך מקורס זה, הן בנושא התקשוב ושילובו בהוראה  

  והן בדרכי ושיטות למידה.

 10% 

   

 בנימה אישית:

 רשמו בכמה מילים את התרשמותכם מהקורס, מהמרצה ועוד 

 10% 

 30%  סה"כ 

 

 ביבליוגרפיה

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

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

 (. ללמוד עם טכנולוגיה. המכללה למנהל 2012דרור, יובל וגרשון, סער)   ●

 menthttp://www.colman.ac.il/research/research_institute/Israel_project_Digital/Docu 

 ILמגוון קורסים בקמפוס   ●

  החינוך  משרד –  הפדגוגי המרחב ●

 החינוך משרד – הלימודים  תוכניות תיק ●

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות ●

.  21  -(. הוראה דיפרנציאלית במאה ה2017מאור, ג' ) -" , קשת21 -מאור, "למידה דיפרנציאלית במאה ה -גילמור קשת ●
(. ירושלים: מכון אבני ראשה  7-12ם: תמיכה בית ספרית בשוויון הזדמנויות )עמ' לוי )עורכת(. שווי-בתוך: נ' מנדל

2017 . 

ידיעות אחרונות, הזדמנויות    2016כיצד מורים יכולים להעצים את הוראתם?",   -ג'ון הטי, "למידה נראית למורים ●
 להוראה וללמידה בקבוצה קטנה, משרד החינוך, תשס"ט.

, מכון  140-143(, עמודים 1989כיצד?" מגמות כתב עת,  )אדר ב' תשמ"ט / מרץ  אליעזר מרכוס, "למידה שיתופית ●

 הנרייטה סאלד. 

 , כתב העת: עיונים בחינוך. "למידה שיתופית בחינוך היהודי", אוניברסיטת חיפה. יהודה שביב ●

 (. למידה שיתופית בכיתה. חיפה: אח.  1987לזרוביץ, ר' ופוקס, א'. ) -הרץ ●

 (. השפעתו של פרויקט אל"ש (אוריינות בלמידה שיתופית ) על  1996לזרוביץ, ר' ושדל, ב'. ) -הרץ ●

 .113–85, 22הישגים בהבנת הנקרא ובכתיבה. חלקת לשון, 

 אביב: צ'ריקובר. - ( . שינוי כדרך חיים בבית הספר, תל 1995פוקס, א'.) ●

 ל שינויים בבית ספרם: בתי ספר (. חשיבתם של מנהלים ע1991לזרוביץ, ר'. ) -פוקס, א' והרץ  ●

 .  104–75, 17פעלתניים בישראל. עיונים במנהל וארגון החינוך, 

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/121933/27.pdf
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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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(.   2000פיירמן, ד'.) ●

 יישום הצלחה לכל / אל"ש בבית ספר שז"ר: ספריה של מנהלת. עבודת סמינריון 

 לתואר מוסמך בחוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה. 

 השפעת האוריינות בלמידה שיתופית על ההישגים הלימודיים של (.  2005שדל, ב', ולזרוביץ, ר' ) ●

 האגודה הישראלית  -תלמידים יהודים וערבים. בתוך: מהתיאוריה לשדה ובחזרה. איל"ת 

 (. 338–330להערכת תוכניות, )עמודים  

 (. אינטלגנציות מרובות. ירושלים: ברנקו ווייס.  1996גרדנר, ה'.)  ●

   80שיבה באמצעות חידות, חינוך החשיבה, עמ' (. חשיבה על ח  1998ונר. ג'. )   ●

 אביב: הוצאה אקדמית לפיתוח סגל הוראה -(. תהליכי הוראה בכיתה. תל 2003חטיבה, נ'. )  ●

 בכיתה. 

 (. הכתה החושבת. למידה והוראה בתרבות של  1996טישמן, ש', פרקינס, ד', ג'יי, א'. )  ●

 חשיבה. משרד החינוך והתרבות.

 11מקומו של המשחק בחינוך בתוך תכנון לימודים הלכה למעשה, גיליון  יונה, ש', אבירם, ר'. ●

 ירושלים: משרד החינוך. 

 . 52-55, עמודים 2016יהורם הרפז, "הוראה מעוררת השראה", הד החינוך ספטמבר  ●

 ( .שביל בעולם: עוד מחשבות על חינוך. תל אביב: משכל. 2016טרופר, ח' )  ●

 ע לעומקה של מערכת החינוך בישראל. תל אביב: ידיעות ספרים. ( . הכל חינוך: מס 2015פירון, ש' ) ●

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


