
שילוב משחקי מחשב בהוראה  
ובלמידה

מבוא: 1שעור 

דודי פלס



(דודי פלס)קצת עלי 



?מה זה כיף

...הדרך הקלה ביותר לשנות התנהגות
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ממטלההוא ההפך כיף 

ללכת לשחקתוכל תאכל ירקותאם 
להזמין חבריםתוכל תנקה את החדר אם 

תהיה חכםתלך לבית ספר אם 
תקבל כסףתלך לעבודה אם 



האם באמת יש דיכוטומיה כל כך ברורה 
?מטלהלהנאהבין 

טווייןמארק 



משחקים פופולאריים על מקצועות  
פופולאריים פחות

Fun and theme are not correlated 
(Game based marketing - Gabe Zichermann)



פרספקטיבה יכולה להפוך כמעט הכול לכיף



?האם תלמידים נהנים בבית ספר



?האם ילדים נהנים לשחק



הנאהמי שמחליט אם הלימודים הם 
.הם התלמידיםמטלהאו 

אחד מתפקידי המורה הוא להטות  
...את ההחלטה



2010מחקר שבוצע עבור כנס הרצליה 

מהתלמידים בישראל סבורים  81%•
שמשחקי מחשב יאפשרו להם להנות  

יותר מלמידה

מהתלמידים בישראל חושבים  73%•
שיהיה להם קל יותר להבין רעיונות  

מורכבים באמצעות משחק מחשב

http://portal.idc.ac.il/sites/Communications_new/he/Communications/research/CIP/Documents/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%9C%D7%9B%D7%
A0%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94%202010.docx



ניצול כוחו של המשחק: המטרה

בקורס נכיר משחקי מחשב ודרכים לשלבם 
.  נתנסה וננתח את ההתנסות, נשחק, בחינוך



יש למצוא את הקשר בתוך : מירוץ ויקיפדיה•
הכי מהר ועם הכי מעט  , ויקיפדיה בין שני מונחים

.קישורים

> ? <

פסל החירות(משחק מחשב)סוחר הים 

באו נשחק

???



ניתוח המשחק

?האם למדתם משהו חדש•

תארו את ההתרחשות בכיתה•

?איך הרגשת? האם הפסדת? האם ניצחת•



על הקורס



מבנה הקורס

היכרות עם עולם משחקי המחשב  : חלק ראשון•
(שעורים בסופו1-2שעורים בתחילת הקרוס ו 2)

מטרת חלק זה היא ליצור בסיס ושפה משותפת  –
לקראת הפעילות המעשית שלנו בתחום המשחקים



מבנה הקורס

(שעורים5)שילוב משחקים בהוראה : חלק שני•

. חשיפה לדרכים שונות בהן ניתן לשלב משחקים בהוראה–
.צבירת ניסיון מעשי בדרכים השונות שהוצגו



מבנה הקורס

(שעורים3)הצגות סטודנטים : חלק שלישי•

שילוב משחק  ( או ביצוע)הצגה בכיתה של תכנון –
.בכיתה בה אתה מלמד



מבנה הקורס
(23/2)מבוא •

מפגשים מקוונים-(1/3)אין שיעור •

(8/3)היום המחשב משחקי •

(15/3)החדשות הפלטפורמות •

(22/3)בכיתה משחקים מסחריים שילוב •

(29/3)משחקיים לימודיים •

(5/4)קוד משחקי מחשב ללא •

(12/4)מחוללי משחקים •

חופשת פסח•

(3/5)שילוב מנגנוני משחק בכיתה •

(10/5)אין שיעור •

(17/5)הצגות סטודנטים •

(24/5)קצת תיאוריה ? מה זה משחק•

(31/5)הצגות סטודנטים •

(7/6)משחקי מחשב ויזמות חברתית •

(14/6)הצגות סטודנטים •



חובות הקורס

השתתפות בשיעורים•

 James Paul Gee, What video games: חובת קריאה•
have to teach us about learning and literacy, 

2003 chapters 1 & 2 (pages 1-50)

הגשת תרגילים במהלך הקורס•

הצגה בכיתה של תכנון שילוב משחק בכיתה•

ביצוע שילוב של משחק בכיתה•

בפורמט מצגתכתיבת עבודה•



ההצגה בכיתה

דקות5-10ההצגה היא של •

תוכן ההצגה בכיתה צריך לכלול•
תיאור רעיון לשילוב משחק בכיתה–

תיאור ההכנות–

מטרת ההצגה היא קבלת ביקורת הן מהסטודנטים  •
האחרים והן מהמרצה

(:יתכנו שינויים בתאריכים)תאריכים אפשריים להצגה •
–17/5

–31/5

–14/6



העבודה

: עבודת הגמר היא מצגת עם הכותרת•
תיאור ניסיוני בשילוב משחקים בהוראה

:  המצגת לחלקים הבאיםאת מומלץ לחלק •

תיאור הרעיון? באיזה מסגרת אני מלמד? מי אני: מבוא–

לניסיוןההכנות תיאור –

ממנוהניסיון עצמו והממצאים תיאור –

וסיכום  דיון –

שנת  : לדוגמא)זה וקיימת בעיה לכתוב על נושא במידה •
.ניתן לתאם נושא חלופי מולי( שבתון



הציון בקורס

30%-תרגילים במהלך הקורס•

10%-הצגה בכיתה•

60%-עבודה מסכמת   •



חוויות משנים קודמות



היותומלבדבהוראהמשחקשילוב"
התלמידאצלוהנאההנעהמעורר

ומיומנויותיכולותמפתחגםהוא
המשחקיםלעולםמודעשאינושמי
"יזההבהכרחלא

רביםתלמידיםכאשר,בימינו"
אינוכברהספר-שביתמצהירים
מחוברואינומיושן,רלוונטי
הוכחהמהווהזהשיעור,לעולמם

חיוביתלמידהחווייתליצורשניתן
שלמהנהאלמנטגםהמשלבת

.חיוביתתחושהשמשאירמשחק
אדירכליהםהמחשבמשחקי
".הלמידהמטרותלהשגת

יותרלשלבהבאהבשנהעצמיעללוקחתאני"
אניכיצד,שוניםבמשחקיםלמצוא,משחקים

".לכיתהולהביאולימודיתוכןלשלביכולה

,זועבודהכתיבתלצורךעברתיאותוהתהליך"
המהלךאתלתכנןהמוטיבציהאתאצלייצר

"...רשתמשחקבאמצעותהואגםשיהיה,הבא

בהחלטשההתנסותלומרעודאוכל"
להכנסתמקוםאצליפתחה

לשיעורינוספיםמשחקים
אףאולי,בהםושימושההיסטוריה

מצומצםשיעוריםממספרליותר
"רחבהיותרוהתנסות



מריבותהתחילואשרעדרבזמןעברלא"
בקבוצותלעבורנאלצתי...בקבוצות

המשמעתבעיותאתלמזערולנסות
,התנצחויות,שוניםריבים.בכיתהשנוצרו

אתהפסקתי.עצמההמשימהמלבדהכל
האפליקציהאתלסגורוביקשתיהשיעור
הסברתיאחדבמשפט.כרגילציודולהוציא

".הסיפורנגמרובכךמאוכזבתאניכמה

היאבהוראהמסחרימשחקשילוב"
18בניתלמידיםעםבהתנסותי,מאתגרת

משחקים,כמובתגובותנתקלתי21עד
"?בשיעורמחשבמשחק

מערכתשלהטכנייםלקשייםעראני"
ציודלהעדרכוונתי.2013בשנתהחינוך
,לרוב.הלימודבכיתותותקשובמחשוב

שהתפוסהמחשביםבחדריהציודמרוכז
".השנהלאורךרבהבהם

מסווגולכןכאליםמוגדרהמשחק"
הינולכךובנוסף,+16לגילאיכמתאים

.גבריגיבורסביבהואכלומרמגדרי
אודיבובבוואיןאנגליתדוברהמשחק

".לעבריתתרגום



טעימות



שילוב משחקים מסחריים בכיתה•

שימוש במשחקים לימודיים  •

ללא קודפיתוח משחקים •

מחוללי משחקים•

שילוב מנגנוני משחק בהוראה•

?משחקי מחשב בלמידה
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תרגיל



Kings Road



ניתוח חווית המשחק: תרגיל לבית

Kings Roadדקות ב 30שחקו במשך •

,  בפייסבוקבאינטרנט או , ניתן לשחק במכשיר הנייד•
.בפלטפורמה במועדפתKings Roadפשוט חפשו 

נתחו את החוויה שעברתם בסרטון אותו תצלמו עם  •
. דקות2אורך הסרטון עד . האלפון הנייד

ולשלחו קישור במייל  Youtubeהעלו את הסרטון ל•
.או שלחו את הסרטון עצמו למייל

dudipeles@gmail.com: המייל שלי•

mailto:dudipeles@gmail.com


?כמה זמן נשאר–בונוס 



• Ken Robinson: Changing Education Paradigms

• Salman Khan: Let's use video to reinvent education

• Gabe Zichermann: How games make kids smarter

• Jesse Schell: When games invade real life

הרצאות מומלצות
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http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html
http://www.ted.com/talks/gabe_zichermann_how_games_make_kids_smarter.html
http://www.ted.com/talks/jesse_schell_when_games_invade_real_life.html


“If we teach today as taught yesterday 
we rob our children of tomorrow” 
John Dewey

לקריאה נוספת או שאלות
www.dudipeles.com
dudipeles@gmail.com


