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אדה בשארה ונאדרה סאלח‘ג  

ישי מור ‘ המרצה  דר -קורס למידה ומשחקים   

 יעדים לימודיים \ חינוכיים

עבור עירם  הגברת תחושת השייכות של התלמידים  ·

 נצרת.

 העצמת הזהות של הפרט, הפעלות שמדגישות ייחודיות הזהות. ·

העלאת המודעות של הילדים לחשיבות שמירה על הסביבה  ·

 ואיכותה בתוך העיר.

חשיפת בני הנוער בתוך העיר להיסטוריה של העיר, בסיפורם של  ·

האנשים, מנהגים שלהם, בשירה שלהם, במאכלים שלהם, 

 בריקודים שלהם....

חשיפה לאתרים התיירותיים, הדתיים, מוסדות החינוך, העירייה,  ·

 השוק, בתי החולים, המלונות, והרבה עוד....

ילמדו על הישוב שלהם ויחקרו אותו לפי תחומי דעת שונים:  ·

 גיאוגראפית, ארכיאולוגית, היסטורית, דת, חברה........

Dr. Yishay Mor: Yish@edtech.haifa.ac.il  

Nadera Bishara saleh:   nadera.bishara@edtech.haifa.ac.il 

Ghada Bisharat: ghada.bisharat@edtech.haifa.ac.il 

 

הפונקציות והממשק של הכלים הטכנולוגיים המשמשים   1

  את השחקנים לביצוע הפעולות

 .לאפשר לקבוצה לזכור את החוויות שלהם, את הרגש שלהם 
 .לאפשר לקבוצה לשתף תוצרים 
 .לאפשר לקבוצה לנהל דיונים 

 
 . לאפשר לקבוצה לנהל סיעור מוחין 

לאפשר לקבוצה לשמור תמונות שירצו להשתמש 

 בהם בהמשך.

 
 (  למידה אותנטית:2

הילדים יוצאים במסע אישי, מבקרים בנצרת 
במקומות השונים, נפגשים עם אנשים מהעיר 
בטווח גילאים שונה הקשורים לנצרת והגרים 

 נצרת. בתוך
 

 למידה סוציו קונסטרוקטובסטיית:  (3
הילדים חושבים ביחד, ובונים מודילים ביחד, מבנים את הידע ביחד, אוספים מידע ומלמדים 

 של שיח,  רפלקציה ומשובים. אחד את השני, שיתוף פעולה מלא 
  

 גורמי עיצוב 

 אתגר

 

 

 סביבה חינוכית

 תלמידים בבית הספר בחט"ב. -

 מורה מלווה מבית הספר. -

 סביבה טכנולוגית

 סביבת המישחוק -

 אתר הפרויקט, שטח התרחשות.          

 כלי ההפעלה של הסביבה:  -

 טכנולוגיה המאפשרת עבודה אסינכרונות שיתופית, דיון מקוון,         

 עבודה סינכרונית שיתופית       

 :טכנולוגיה נדרשת

   Googleאינטרנט, חשבון   בהפעלה: -

 ,Youtube: אינטרנט, גוגל דוקס, פלאש, פריזי, פייסבוק,בעיצוב -

movie maker  

מצלמות דיגיטליות, מצלמות וידיו דיגיטליות,  כלים טכנולוגיים: -

 .זיכרונות חיצוניים , אתר לתיעוד והפעלת חויות המישחוק של הסביבה

 הקשר

 תרשים כוחות 

 העיצוב הזה מהווה מודל למידה פרויקטונית המשתמשת במרכיבי משחק

 „בתהליך הלמידה, ומיועדת לילדים בכיתה ח

 “ אני מהעיר הזו “ ”أنا من هذه المدينة”: הגדרת הזהות נושא הפרויקט

ייצוג גרפי של ההקשר 

והסביבה מה ממוקם 

 האתגר העיצובי

  :(gamification)משחוק 

 

"the use of game mechanics, dynamics, and frameworks to promote desired behaviors" (Lee & Hammer, 2011) 

 מישחוק  עיצוב  חווית    

 

בעיצוב חווית המישחוק,  נתנו לילדים חופש פעולה, הכוונה לאיך אפשר לחקור 

מרכיבים שונים באתגר, איך לאסוף מידע, ליוונו אותם באתרים השונים בעיר, 

עקבנו אחרי הפעולות שלהם, נתנו משובים בצורה מתמדת, ניהלנו דיונים 

הקשורים לאתגר, וחיזוקים חיובים,  הדרכנו אותם איך לנהל דיונים וניסינו להבין 

  את החוויה שלהם ולעצים אותה.  

 פתרון עיצובי

מודל לסביבת 
עבודה  טכנולוגי 

 לקבוצה 


