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 שחוק בחינוךמשם הקורס: 

  צים: מרה

 חינוכי, מייסד ומפתח שיטת "נקודת זינוק".שחקולוג מ–חגי גלנט  

ת יו גטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי חולון. חוקרת שילוב טכנולובפקולטה למרצה    –  גד"ר מיטל אמזל

 בהוראה.בלמידה ו

סילברמן   למנהלייועצת    –שרית  קוגניארגונית  מאמנת  סדם,  מנחת  חונאוטיבית,  לפיתוח  ולפיתוחת   סן 

 צוותי חינוך. ומכשירה  אוניברסיטת בר אילןב דה לפיתוח מקצועייה ביחכישורים חברתיים, מרצ

תחת משחקים מתמטיים וחוקרת ים מתמטיים ואנגלית לחט"ב, מפשחקבנושא פיתוח ממרצה    –פאולה לוי  

למידה   בתחום  משאקדמית  מוריםבאמצעות  מנהלת    Game for Virtual Exchangeבפרויקט    חקים. 

 ארץ.ב

שליידר   טכנו    -בתיה  מורים  מ-מורת  במחוז  עתיד  מוטת  פדגוגיה  מקדמת  מטעם החמ"ד, פדגוגית,  נח"י 

 וב באגף למחוננים ולמצטיינים. מדריכת תקש

    (ש"ש 1)שעות  30 סה"כ , 19:45עד  16:30 עותבין הש  שלישי בימי יםקימתקורס פרונטלי, : היקף שעות

 4.5: יותועשבמספר שעות   8 : ספר מפגשיםמ

עדיפות לאנשי חינוך והוראה ו/או אנשים העוסקים בתחום  וקהל רחב.  כלל עובדי ההוראה :יעד תאוכלוסיי 

 קרוב/משיק לחינוך. 

 

 רציונל הקורס: 

 לקוחות ופרסום. מפותח מאד, בעיקר בחו"ל בתחומי חינוך, הכשרה, עסקים, ממשק שחוק הוא תחום המ

כל ידע תיאורטי, שיטה, דינאמיקה, אנשי חינוך והוראה, כיצד להפוך  חום החינוך, השיטה נותנת כלים לבת

ערך   או  המ  –כישור,  שיטת  כלים למשחק.  מקנה  הקורס  הלמידה.  לתהליך  ההנאה  את  מחזירה  שחוק 

הק למשחק.  ערך  או  כישורים  דינאמיקה,  לימודי,  חומר  כל  להפוך  כיצד  חינוך  לאנשי  עוסק מעשיים  ורס 

להק כדי  שנועדים  משחקים  כלומר  תוצאתיים,  משחקים  את ביצירת  למדוד  וניתן  מיומנות  או  ידע  נות 

 הצלחתם.

 :ורסהק תומטר

 .טה מעשית ליצירת משחקים, שניתנת ליישום בקלות בכל תחום ידעלימוד שי •

 .נכון משחקיםרכישת כלים כיצד להנחות   •

 .ק באמצעות תיאטרוןשחושיטות מ •

 .ים פשוטים שישדרגו את היכולות העיצוביות שלכם בבניית משחקיםכלים גרפי  •
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-שחוק ביתד לרכזי מרכישת כלים מעשיים בבניית דינמיקה חברתית באמצעות משחק. מומלץ במיוח •

 .ספריים

 .בניית פרויקט גמר אישי מתחום ההוראה שלכם •

 אתגרכולוגיה חיובית, מודל הזרימה וים בנושא פסיואות תיאורטיהיכרות עם מב •

 

 

 : מן הנושאים

 הפילוסופיה והפסיכולוגיה של המשחק  •

 עקרונות בניית משחקים תוצאתיים •

 התאמת משחקים ויצירת אתגר •

 וסוגי משחק ויזואליה של משחקים •

 עיצוב משחקים  •

 מודלים של עבודת צוות  •

 

 חובות הקורס: 

 ועבודה מסכמת נוכחות פעילה 80% חותלפ


