
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

 שוליית המורה :המודולהשם 

 

   רציונל: 

לאור התפתחויות מרחיקות לכת בעולם הבינה המלאכותית, אנו נאמץ על הטכנולוגיה שעומדת לרשותנו ונראה 

 המורים יכולים להפוך אותה לעוזרת האישית שלהם ושל התלמידיםכיצד 

 מורי כיתות יסודי עד י"ב שיש להם ידע בסיסי באנגלית  :קהל היעד

  ש' 9מודולה בת  :היקף ומבנה הקורס

  סינכרוני -מפגש א 1ם, ימפגשים סינכרוני 2 :מס' מפגשים

  א :יום הקורס

  7/5/23 :מועד פתיחה

 שרון מרגולין הקורס:מרצה 

 
 

 אודות המרצה

מרצה לתחום הטכנו פדגוגיה, מפתח חומרי הדרכה למורים, מעביר קורסים וסדנאות במשרד החינוך, מרכזי 
 פסגה, מכללות ואוניברסיטאות אודות האופן בו טכנולוגיה משתלבת בתהליכי הוראה ולמידה.

 
 

 לקבלת גמול דרישות הפיתוח המקצועי

 הא הביחיד הוביצוע המשימבזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .מודולהיש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ה- 

(מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות 

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס 
   כל משימות הקורס )בהתאם גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת

 (מודולהלהנחיית מנחה ה

  והגשת מטלת המודולה 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של. 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי

 בפרט GPT-להכיר את המושג בינה מלאכותית בכלל ואת ה

 לטובתנו כעוזר ההוראה של המורה וככלי לפיתוח אישי תלמיד GPT-לדעת כיצד לגייס את ה

 לשם השגת תוצאות טובות.  GPT-לדעת כיצד לדבר נכון יותר עם ה



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (המודולה)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 , מחוונים והערכת עבודות התלמידיםGPT-מתכננים שיעור באמצעות ה .1

 GPT-שולחים את התלמיד להיעזר ב .2

 רכיבים יישומים

 בקורס פירוט המפגשים

 

 מקום נושא שעות תאריך יום בשבוע

-א/סינכרוני/אפ"פ)

 (אחר/סינכרוני

 מרצה

: עוזר ההוראה שלי 21:00 – 18:30 07/05/23 א

מטלה , בניית שיעור

לתלמידים באמצעות 

, כולל מחוון, GPT-ה

דוגמאות ובדיקת 

 עבודות

 היברידי

 שעות סינכרוני 2

 סינכרוני-שעה א 1

 שרון מרגולין

כיצד , בילקוט AIיש לי  20:00- 17:30 14/05/23 א

המורה יכול לשלוח 

את התלמיד לבצע 

-משימות בעזרת ה

GPT 

 היברידי

 שעות סינכרוני 2

 סינכרוני-שעה א 1

 שרון מרגולין

פיתוח שעור על פי  15:30- 13:00 21/05/23 א

הנחיות העבודה 

 המסכמת וכתיבת דוח

 שרון מרגולין סינכרוני-א

 

  מודולהה תמטל

כלומר התלמידים  GPT-ב להגיש דוח ובו תכנון שיעור שייעשה בו שימוש הלכה למעשה בכיתה המשתלמים יתבקשו

 כחלק מהשיעור. GPT-יתבקשו להשתמש ב

 ויציג את השיח שהתנהל בינהם כדי להגיע לתוצאה זו. GPT-את השיעור יתכנן המורה עם ה



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

אשר  GPT-לתכנן מראש מחוון באמצעות הכחלק מהשיעור התלמיד יתבקש ליצור תוצר אותו יגיש מורה ועל המורה 

 איתו גם יבדוק את העבודות.

 

 רפלקציה:

, באיזה אופן הכלי סייע לו בהכנת השיעור, ומה הוא GPT-בחלק זה המשתלם מתבקש להעריך את עבודתו עם ה

 למד והבין על אופן השיח שהתנהל עם הבוט.

 

 28/5/23מועד הגשה: 


