
 תואר שנימסלול הקורס:  ותבסביבובסיכון  לתלמידים בהדרה הוראה ולמידה שם הקורס:

  ת טכנולוגיהועתיר                     

 שנה א' שנת לימודים:  חינוך מכליל לתלמידים בהדרה וסיכון התמחות:

 2 נ"ז:   2 :סש" ספרמ  ד"ר עביר ותד שם המרצה:

 ערבית  שפת הוראה:

  :תיאור הקורס
אנו נמצאים בעידן הדיגיטלי אשר משפיע על כל תחומי החיים כולל סביבות ההוראה והלמידה והיחסים הבין 

אישיים. בקורס נדון במושגי יסוד ובמאפיינים של תרבות המידע והתקשורת במערכת החינוך ובחברה. נושאים 

נות בזמינות ובחשיפה לעולם אלה יוצגו מהיבטים תיאורטיים ומעשיים בהתייחס להזדמנויות ולסכנות הטמו

לצעירים בכלל אך לתלמידים בסיכון בפרט. נערוך דיון על בסיס חומר קריאה, בדילמות המוסריות,  יהווירטואל

החברתיות והחינוכיות המתעוררות סביב הרשתות החברתיות ומרחבי התקשורת. הקורס  יאפשר התנסות של 

וראה ולמידה עתירות טכנולוגיה, כולל ביצוע פרויקטים, הלומדים במודלים פדגוגיים המשלבים  סביבות ה

פתרון בעיות, עבודה שיתופית מתוקשבת וכד'. הקורס יאפשר ללומדים להבנות ולהעשיר את סביבת הלמידה 

ולפתח מיומנויות לגלישה מושכלת ואחראית להם אישית ולסביבתם החברתית. נשקיע  םשלהם ושל תלמידיה

 ערכה  חלופיות בסביבה עתירת טכנולוגיה.מאמץ גם בלמידת  שיטות ה

 :מטרות הקורס

  תולמידה מתוקשבהוראה ו ותסביבמגוון היכרות עם  .1

. היכרות מעמיקה עם ההזדמנויות והסכנות הטמונות בשימוש בטכנולוגיה התקשורת לתלמידים בהדרה 2 .2

                                                                                               ובסיכון.

 בסביבה מתוקשבתופיתוח מיומנויות היכרות עם תהליכי בניית ידע  .3

 של תלמידים בהדרה וסיכון למידהכי הוראה ובתהלי פדגוגיים חדשניים מודלים היכרות עם  .4

 מידה בסביבה עתירת טכנולוגיהללהוראה ולמתאימות ההערכה  היכרות עם דרכי .5

חשיפה לדוגמאות ייחודיות ופרויקטים ייחודיים המיישמים מודלים פדגוגיים מתוקשבים מגוונים  .6

 ומעודדים תהליכי הוראה ולמידה מתוקשבים.

 פיתוח פעילויות לימודיות בתחום התוכן המבוססות על כלים ומודלים פדגוגיים מתוקשבים מגוונים .7

 הזמינים ברשת. 

 .ברשת ואלימות פרטיות של סוגיות עם היכרות .8

 פיתוח מיומנויות לגלישה בטוחה ומושכלת. .9

 

 )קורס חובה(.שו"ת : סוג הקורס

 

 :דרישות הקורס

למידה עצמית של כלים  הכיתתיים והדיונים המקוונים באתר המלווה של הקורס. ניםיוהשתתפות פעילה בד

 .בסיכוןבהדרה ו לנוער מותאמתתכנון ויישום פעילות מתוקשבת  ,מתוקשבים



 
 :הוראהושיטות דרכי 

הוראה מרחוק  הרצאה, דיון כיתתי,: באמצעות האתר המלווה של הקורס הקורס הינו הוראה מרחוק חלקית

 עבודה פרטנית ושיתופית מקוונת. ינכרונית  והנחייה אישית ע"י עוזר.ת ההוראה. ס-סינכרונית וא

  :1דרכי הערכה

 הערכת ביצועי הסטודנטים תכלול שלושה מרכיבים:

 -  30% –משימות לאורך הקורס  3פעילה במשימות הקורס המתוקשבות, השתתפות  .1

   . 40% - מתוקשב ובניית פעילותתכנון  .2

תמקד תהסטודנט מפתח את הפעילות בהדרגתיות לאורך הקורס כיישום לנושאים הנלמדים. הפעילות 

  בסיכון. בהדרה ולנוער  הקשורבתופעה. מושג מתחום 

הפעילות משלבת שימוש בשני כלים מתוקשבים הנבחרים ע"י הסטודנט מתוך אוסף הנלמד בקורס, 

על בסיס דגם ההוראה   כהתנסות לפיוח פעילות מקוונת פנים אל פנים ופעילות מקוונת להפעלה מרחוק.

אה שונים . דגמי הור21-תכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה שהוצע על ידי משרד החינוך במסגרת

 ניתן למצוא בפורטל התוכן החינוכי.

 :על הפעילות המתוקשב רפלקציההצגה ו .3

(, יערוך הערכה עצמית 20%קצרות ( TEDכל סטודנט מציג הפעילות אשר פתח בסגנון הצגות  ▪

 והערכת עמיתים על פי קריטריונים הנלמדים בקורס (כגון שילוב 

 ( . 10%מושכל לטכנולוגיה, שילוב חשיבה מסדר גבוה ועוד(  ( ▪

 :ייחודית תמיכה

מאחר והקורס מצריך מיומנויות דיגיטליות ופדגוגיות, ומצופה שהסטודנטים יהיו ברמות ידע ומיומנויות 

במהלך הקורס ולצורך ביצוע המשימות השונות הסטודנטים יקבלו תמיכה נות, אזי שו

 רבדים: שלושהב

הכוונה לפיתוח מבנה שיעור המשלב תהליכי הוראה ולמידה פעילה, שיתופית, מעוררת  -הנחייה פדגוגית ●

 סקרנות חשיבה מסדר גבוה 

 לכלים שיתופיים מקוונים  הנחייה טכנית ●

 :וחומרי תמיכה ללמידה עצמיתמאגר של דוגמאות  ●

 הדרכה לבניית אתרים בגוגל סייטס שהוכן במיוחד עבור התכנים של הקורס: -

/https://sites.google.com/site/guidegsites 

 .M.Edתוצרים של סטודנטים משנים קודמות שהתקבלו מביצוע אותו הקורס במגמות אחרות בלימודי  -

 https://sites.google.com/site/ictinmed/במכללה:  

                                                           
 ההערכה בכל אחת מהמשימות תתבצע על פי קריטריונים שיוגדרו ויוצגו בפני הסטודנטים מראש. 1
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מקורות באתר המלווה לקורס במערכת מודל, כולל סרטוני הדרכה וקישורים למקורות אשר פותחו בפורטל  -

 משרד החינוך וארגונים אחרים. 

 

 :הקורסהלימודים של פירוט תכנית 

הערה: מפגשי הקורס יהיו משלושה סוגים ועבור כל מפגש תקבלו את הפרטים המדויקים באתר המודל של 

 יש לעקוב אחרי אתר הקורס במודל: –הקורס, ויתכנו שינויים בסוג המפגש 

 משמעותו מפגש פנים אל פנים במכללה  - פ2פ 

  דרך האינטרנט בתקשורת משמעותי מפגש דרך מערכת בלאקבורד בזמן מוגדר מראש   -סינכרוני
 ישירה

 תכנים ותקשורת דרך מערכת המודל או מערכת רשת חברתית –סינכרוני -א 

 חובה קריאת  נושא המפגש מס( המפגש

1 

 פ3פ
 

היכרות, תיאום ציפיות, הצגת הסילבוס ומטלות  ●
 הקורס

 סביבות הוראה ולמידה מתוקשבות ●

סקירה תיאורטית ודוגמאות של מודלים פדגוגיים  ●
 מודרניים מתוקשבים                                                                                              

 הזדמנויות וסכנות –רשת האינטרנט  ●

 4מקור מס( 
  33-39עמ'  

2 

 פ3פ

 עקרונות הלמידה הפעילה ומימושה בכיתה ●

 חשיבה מסדר גבוה -  טיפוח חמ"ג ●

חשיבה ביקורתית וחקירה מידענית, אמינות מקור  ●
 מידע

●  

 7מקור מס( 
  64-74עמ' 

3 

 מפגש
 סינכרוני.א

 

הכרת התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך  ●
-, לרבות חשיפת למיומנויות המאה ה21-למאה ה

 והשלכותיהן על תהליך ההוראה והלמידה 21

 של גלישה בטוחה ואחראיתפיתוח מיומנויות  ●

 סדנת תרגול ●

 4מקור מס( 

 

4 

 מפגש
 פ3פ

 

 שיתופית,למידה והוראה, 
 

 פעילות קבוצתית לחיפוש מידע ובניית מפת חשיבה.
 מבנה של פעילות חינוכית לימודית מתוקשבת

 

 7מקור מס( 

 64-74 עמ' 

  



 חובה קריאת נושא המפגש מס( המפגש

5 
 פעילות

 סינכרונית.א

 המשך –שיתופית למידה והוראה, 
 

 פעילות קבוצתית לחיפוש מידע ובניית מפת חשיבה

  7מקור 
 7מקור מס( 

 64-74עמ' 

6 
 פ3פ

 פרויקטים שיתופית באמצעות ביצוע כלים לארגון למידה
 

  7מקור מס( 
 7מקור מס( 

 64-74 עמ' 

7 

 פעילות
 סינכרונית.א

 פרויקטים שיתופית באמצעות ביצוע כלים לארגון למידה

 

   7מקור מס( 

8 

 פ3פ
 

 כלים לארגון למידה מקוונת מבוססת פתרון בעיות
 סדנת תרגול

 תרגול מערכת סינכרונית
 

 7מקור מס( 

9 

 מפגש סינכרוני

בני נוער ורשתות חברתיות דילמות מוסריות, חברתיות 
 ואישיות

 

 3מקור מס( 

10 

 פ3פ

נוער בסיכון ורשתות חברתיות: דילמות חינוכיות  
 ייחודיות לתלמידים בהדרה וסיכון.

 

 3מקור מס( 

 

11 

 מפגש
 סינכרוני.א

 הזדמנויות ואתגרים –רשתות חברתיות 
 פייסבוק -ניתוח תקשורת תלמידים ברשת החברתית 

 התמודדות עם רשתות חברתיות
 הזדמנויות וסכנות

 החינוך ומחוץ להמנגנוני תמיכה במערכת 
 סדנת תרגול

 3מקור מס(  
 6מקור מס( 

 

12 

 פ3פ

, מאפייני הגלישה לנוער תקשוב במערכת החינוך הערבית
 הערבי, סוגיות הרשתות בבתי הספר.

 סדנת תרגול

 2מקור מס( 
 6מקור מס( 

 

13 

 מפגש
 סינכרוני.א

יוזמות  – שיטות הערכה בסביבה עתירת טכנולוגיה
 ופרויקטים דיגיטליים

 סדנת תרגול

 4מקור מס( 
 7 מקור מס(

 

14 

 פ3פ

תוצרים  – שיטות הערכה בסביבה עתירת טכנולוגיה
 לפעילויות המתוקשבות TEDדיגיטליים, הצגה בסגנון 

 סדנת תרגול

 4מקור מס( 
 7מקור מס( 

 

15 

 פ3פ

 הצגת מרחבי הלמידה שבנו הסטודנטים. 
 ורפלקציהכום יס
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