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לימודיםעבודה שינוימשפחה



?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 



?מטלהלהנאההאם באמת יש דיכוטומיה כל כך ברורה בין 

טווייןמארק 



משחקים פופולאריים על מקצועות  
שאינם פופולאריים

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



למידה ומשחק שלובים זו בזה



הנאהמי שמחליט אם הלימודים הם 
.הם התלמידיםמטלהאו 

אחד מתפקידי המורה הוא להטות  
...את ההחלטה



2010מחקר שבוצע עבור כנס הרצליה 

מהתלמידים בישראל סבורים שמשחקי מחשב  81%•
יאפשרו להם להנות יותר מלמידה

מהתלמידים בישראל חושבים שיהיה להם קל  73%•
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 

נתחיל במשחק

???



ניתוח המשחק

?האם למדתם משהו חדש•

תארו את ההתרחשות בכיתה•

?איך הרגשת? האם הפסדת? האם ניצחת•



ברסלרגיא 



על הקורס



מבנה הקורס

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

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



מבנה הקורס

(שעורים4)שילוב משחקים בהוראה : חלק שני•
צבירת ניסיון מעשי . חשיפה לדרכים שונות בהן ניתן לשלב משחקים בהוראה–

.בדרכים השונות שהוצגו



מבנה הקורס

(שעורים3)הצגות סטודנטים : חלק שלישי•

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



מבנה הקורס
מבוא–26/2•

1מבוא למשחקי מחשב –5/3•

2מבוא למשחקי מחשב –12/3•

שילוב משחקים מסחריים בכיתה–19/3•

משחקים לימודיים–26/3•

פיתוח משחקים ללא קוד–2/4•

שילוב מנגנוני משחק בלמידה–9/4•

חופשת פסח•

קצת תיאוריה על משחקי מחשב–30/4•

יום הזיכרון•

משחקי מחשב ויזמות חברתית–14/5•

הצגת סטודנטים–21/5•

כנס קלידוסקופ•

הצגת סטודנטים–4/6•

הצגת סטודנטים–11/6•



חובות הקורס

השתתפות בשיעורים•

 James Paul Gee, What video games have to teach us: חובת קריאה•
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•

כתיבת עבודת סיכום•



ההצגה בכיתה

דקות10ההצגה היא של •

תוכן ההצגה בכיתה צריך לכלול•

תיאור רעיון לשילוב משחק בכיתה–

תיאור ההכנות–

מטרת ההצגה היא קבלת ביקורת הן מהסטודנטים האחרים והן ממני•

(:יתכנו שינויים בתאריכים)תאריכים אפשריים להצגה •

–21/5

–4/6

–11/6



העבודה

תיאור ניסיוני בשילוב משחקים בהוראה: עבודת הגמר תהיה בנושא•

:במסגרת העבודה תבחן•

'משחקים מפורסמים וכד, אנרים'ז: הפגנת ידע הן בנושאים כללים הקשורים למשחקים–

החומר  , קריאת הרשות, קריאת החובה: הפגנת ידע בנושאים הקשורים במשחקים ולמידה–
שיועבר במצגות בכיתה

תיאור הניסיון עצמו  , תיאור ההכנות לניסיון, מבוא: מומלץ לחלק את העבודה ל•
דיון וסיכום  , והממצאים ממנו

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

.יתקבלו בברכה3גם , עמודים10עד •



הציון בקורס

20%-תרגילים במהלך הקורס•
10%-הצגה בכיתה•
10%–יצירתיות ומורכבות בבחירת נושא העבודה•
60%-עבודה מסכמת    •



חוויות משנים קודמות



היותומלבדבהוראהמשחקשילוב"
גםהואהתלמידאצלוהנאההנעהמעורר
מודעשאינושמיומיומנויותיכולותמפתח
"יזההבהכרחלאהמשחקיםלעולם

מצהיריםרביםתלמידיםכאשר,בימינו"
מיושן,רלוונטיאינוכברהספר-שבית
מהווהזהשיעור,לעולמםמחוברואינו

חיוביתלמידהחווייתליצורשניתןהוכחה
משחקשלמהנהאלמנטגםהמשלבת
משחקי.חיוביתתחושהשמשאיר
מטרותלהשגתאדירכליהםהמחשב
".הלמידה

יותרלשלבהבאהבשנהעצמיעללוקחתאני"
יכולהאניכיצד,שוניםבמשחקיםלמצוא,משחקים

".לכיתהולהביאולימודיתוכןלשלב

יצר,זועבודהכתיבתלצורךעברתיאותוהתהליך"
,הבאהמהלךאתלתכנןהמוטיבציהאתאצלי

"...רשתמשחקבאמצעותהואגםשיהיה

בהחלטשההתנסותלומרעודאוכל"
משחקיםלהכנסתמקוםאצליפתחה

ושימושההיסטוריהלשיעורינוספים
שיעוריםממספרליותראףאולי,בהם

"רחבהיותרוהתנסותמצומצם



מריבותהתחילואשרעדרבזמןעברלא"
ולנסותבקבוצותלעבורנאלצתי...בקבוצות

.בכיתהשנוצרוהמשמעתבעיותאתלמזער
המשימהמלבדהכל,התנצחויות,שוניםריבים
לסגורוביקשתיהשיעוראתהפסקתי.עצמה

במשפט.כרגילציודולהוציאהאפליקציהאת
נגמרובכךמאוכזבתאניכמההסברתיאחד

".הסיפור

,מאתגרתהיאבהוראהמסחרימשחקשילוב"
נתקלתי21עד18בניתלמידיםעםבהתנסותי
מחשבמשחקמשחקים,כמובתגובות
"?בשיעור

החינוךמערכתשלהטכנייםלקשייםעראני"
מחשובציודלהעדרכוונתי.2013בשנת

הציודמרוכז,לרוב.הלימודבכיתותותקשוב
לאורךרבהבהםשהתפוסהמחשביםבחדרי
".השנה

כמתאיםמסווגולכןכאליםמוגדרהמשחק"
כלומרמגדריהינולכךובנוסף,+16לגילאי

אנגליתדוברהמשחק.גבריגיבורסביבהוא
".לעבריתתרגוםאודיבובבוואין



טעימות



שילוב משחקים מסחריים בכיתה•

שימוש במשחקים לימודיים  •

פיתוח משחקים ללא קוד•

שילוב מנגנוני משחק בהוראה•

?משחקי מחשב בלמידה







Ludwig Game Trailer.mp4












תרגיל



Kings Road



ניתוח חווית המשחק: תרגיל לבית

Kings Roadדקות ב 30שחקו במשך •
 Kingsפשוט חפשו , בפייסבוקבאינטרנט או , ניתן לשחק במכשיר הנייד•

Roadבפלטפורמה במועדפת.
אורך הסרטון . נתחו את החוויה שעברתם בסרטון אותו תצלמו עם הנייד•

. דקות2עד 
ולשלחו קישור במייל  Youtubeהעלו את הסרטון ל•
dudipeles@gmail.com: המייל שלי•

אך מי שבוחר  , Fortniteניתן להחליף את המשחק ל : אפשרות לשדרוג•
דקות להתקנה ושיש לשחק  15לעשות זאת יש לקחת בחשבון שידרשו כ 

השדרוג מומלץ רק למי ששיחק בעבר  . 30דקות במקום 60לפחות 
!ולא לתת למכר ולצפותוחובה לשחק בעצמכם במשחקים 

mailto:dudipeles@gmail.com


“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


