
 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 תקשוב מחוז מרכזשם מסגרת הפיתוח המקצועי:  

 אוריינות טכנולוגית דיגיטלית 1599  :מתווה מבוססקורס 

 

 מרעיון ליצירת תוכן   –קריאטיביות בחינוך    שם ההשתלמות:

 ותי מורים בחנ"מ ובחינוך הרגיל, מיומנויות תקשוב מותאמותצו  קהל היעד:

 שעות, סינכורני וא סינכרוני  30היקף ומבנה הקורס: היקף הקורס 

  10 מס' מפגשים:

  ראשון  יום הקורס:

 12.1.23 מועד פתיחה:

 מרצות הקורס: מורן בן דוד ושרית לסט 

 

 דרישות הפיתוח המקצועי לקבלת גמול 

 סינכרוניות.  -במפגשים הסינכרוניים ביצוע המשימות ביחידות הא  -פעיל בכל חלקי ההשתלמותיש לקחת חלק  ●
 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 

.הכרות והעמקה עם דרכי הוראה המכוונים ומותאמים ללמידה היברידית בשילוב כלים טכנולוגיים ושילובם בלמידה מבוססת   1
 מרחב ונושא )כיתה וירטואלית(, הכוללץ מיומנויות מוטות עתיד.  

 ירה ועוד. מרחבים מבוססי חקר, משחק בח
 .הכרת פרקטיקות הוראה וכלי חשיבה ליישום בשיעורים בכיתה הטרוגנית.  2
.העלאת מוטיבציה ללמידה חיזוק תחושת המסוגלות והאמונה ביכולת בקרב תלמידים ומורים, באמצעות הוראה חדשנית   3

 ויצירתית.
 

 

 (עימסגרת הפיתוח המקצו )הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 מכוון ומושכל של דרכי הוראה ללמידה היברידית שילוב מיומנויות מוטות עתיד וכלי חשיבה בשיעור. -שילוב מקוון

 שאילת שאלות העלאת תחושת המסוגלות לתלמידים ולמורים בכיתה.  -

 מתן בסיס וכלים לבניית יחידות הוראה ומערכי שיעור בשילוב פרקטיקות להוראה וכלים דיגיטליים ובהתאמה לאוכלוסיית הכיתה.  
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 אוריינות דיגיטלית. 

 פירוט המפגשים: 

מבנה  ש"א שעות תאריך מפגש
 שיעור

 נושא מנחה

1 12.1.23 17:00-

19:30 

הכרות עם המשתתפים חשיפת   מורן בן דוד  סינכרוני  3
  -מטרות -פרקטיקה: שמ"י. (שאיפה 

תשוקה    -שאיפות  -יעדים) ערכים
בהוראה ועוד. כלים דיגיטליים 

להכנת דף שמ"י. מבנה מיטיבי של 
פל"א להכנת מערך  –שיעור 

 שיעור.

2 26.1.23 17:00-

19:30 

3 

העמקת    -מבנה מיטיבי של שיעור  שרית לסט  סינכרוניד 
ההכרות עם פרקטיקה של פתיחת 

שיעור/ פתיחת יום וסוף יום. 
(מודלינג) רציונאל והוראה מרווחת 

(מה אני כמורה אכניס לכיתה  
ומדוע?) כלים דיגיטליים שניתן  

 להשתמש לפרקטיקות. 

3 9.2.23 17:00-

19:30 
3 

 מורן בן דוד  א סינכרוני 
 מרעיון ליצירת תוכן  -קריאייטיב

4 23.2.23 17:00-

19:30 

3 

הוראה דיפרנציאלית בכיתה   שרית לסט  סינכרוני 
כלים לקידום מעורבות   -הטרוגנית

 בשיעור )מרחבי למידה( 

5 9.3.23 17:00-

19:30 

3 

הוראה דיפרנציאלית בכיתה   מורן בן דוד  א סינכרוני 
כלים לקידום מעורבות   -הטרוגנית

 בשיעור )כלי חשיבה( 

6 23.3.23 17:00-

19:30 

3 

אוריינות חזותית וכיצד לשלב   שרית לסט  סינכרוני 
ולהשתמש בה לבניית מרחבי  

 למידה וכיתה וירטואלית.

7 20.4.23 17:00-

19:30 3 

א 
 סינכרוני 

למידה במרחב )הבית ספרי  מורן בן דוד 
 הווירטואלי(  

8 4.5.23 17:00-

19:30 

3 

תורמת שאילת שאלות ובמה  שרית לסט  סינכרוני 
ליצירת יחידות הוראה ומערכי  

 שיעור 

9 18.5.23 17:00-

19:30 
3 

 מורן בן דוד  סינכרוני 
 המרחב כמשחק

10 1.6.23 17:00-

19:30 

3 

למידה מבוססת בחירה והכרת   שרית לסט  סינכרוני 
מגוון דוגמאות ללמידה מבוססת  

 בחירה

 

 



 

 

 

 

 

 30.6.22מועד הגשה: 

 

 

 

 

 

  

 
 

 ביבליוגרפיה:

 

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

 .(ללמוד עם טכנולוגיה. המכללה למנהל    2012דרור, יובל וגרשון, סער( ●
http://www.colman.ac.il/research/research_institute/Israel_project_Digital/Document 

  ILמגוון קורסים בקמפוס   ●

  החינוך משרד  – הפדגוגי המרחב ●

 החינוך  משרד – הלימודים תוכניות תיק ●

 החינוך  משרד – איכותית להוראה פרקטיקות ●
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