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 ילדים 4, נשוי, גלעד שמיר•

 חברת שמיר יעוץ והדרכה לחינוך טכנולוגי•

 שנות ניסיון בתחום התוכנה בהייטק 20•

 דוקטורנט בחינוך טכנולוגי•

 מרצה בנושא חדשנות בחינוך•

 ח"משהמפתח חומרי לימוד מאושרים •

 מורה ומורה מורים•
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 מי אני



 לימודי פיתוח תוכנה בעולם
 תופסים תאוצה בבתי ספר בעולם•

 מדינות הכניסו ללימודי הליבה 15•

 "פיתוח תוכנה הכרחי כמו כתיבה"•

 

 בישראל •

oלימודי מחשב ביסודי מצומצמים 

o בחינוך הטכנולוגי פערקיים 

 

 

 



 כתבות בתקשורת
• New york times, The Marker – 10/04/2017 

חשיבה מחשובית  •

 –ותכנות בחינוך 

 נושא חם בתקשורת
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 כתבות בתקשורת

 מנסים לצמצם פערים בתכנות בין בנים לבנות' בכיתה ח :כתבה•

• Ynet 06/04/2017 
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להעניק  -חשיבה מחשובית "

לתלמידינו יכולת להתמודד  

עם אתגרי המדע והטכנולוגיה  

 "המשתנים בתדירות גבוהה

פורסם בידיעות  •
ינואר  , אחרונות

2017 



 שותפים לדרך לשם ההצלחה

 מנהלים מורים

מנהלי  
חינוך  

 עירוניים

משרד  
 החינוך

ראשי 
 ערים

ועדי 
 הורים

 מסמכי משרד החינוך•

 קישור' אוריינות דיגיטאלית וטכנולוגית'•
 קישור( פ"אגף מו)' מגמות חינוכיות בעתיד'•

 

http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/oryanut_digi_kishurim_yeda.pdf
http://media.wix.com/ugd/179961_05e9a0084ccd4afca493a37f0cd8905f.pdf


 חשיבה מחשובית
סט מיומנויות לפתרון בעיות משימתיות תוך  : הגדרה•

 שימוש בעקרונות ממדעי המחשב

   Computational Thinking -מחקר אקדמי רב •

 הדרך הטובה ביותר ללימוד היא דרך לימודי פיתוח תוכנה•

 



 יתרונות לימודי פיתוח תוכנה
עם מקצועות לימוד אחרים המקצועות האחרים   שילוב•

 הופכים למשמעותיים ורלוונטיים יותר לילדים

 טכנולוגית הנה הדרגתית ונבנית לאורך שנים הבנה•

הידע   הטמעתככל שמתחילים בגיל צעיר יותר כך 1.

 מבוססת יותר

 

 

התמדה  

 משתלמת

עבודת  

 צוות

למידה מאי  
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למידה  

 עצמית
הבנה 

 טכנולוגית

 יצירתיות

יצור  

 טכנולוגיה

הכרה בריבוי 

 טיוטות

חשיבה 

 מחשובית



 U IN GAME סביבת תוכן  

 

ובו חומרי לימוד והוראה   U IN GAMEהלמידה עם אתר 

 היחידי בארץ בתחומו, מאושר משרד החינוך, דיגיטאליים



 ומשחקים בבית הספר אפלקציותפיתוח 
 שכיבות סמיכה אפליקציתלסרטון פיתוח   קישור•

 

 

 'סקרץמשחק מבוך היברידי עם •

https://vimeo.com/174261657


 הוראה ולמידה בהלימה לאתגרי העתיד
 ושל המנהל הפדגוגי במשרד החינוך OECD -שרותינו תואמים לרכיבי הפדגוגיה החדשנית של ה
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סט מיומנויות לפתרון 

בעיות המבוסס על עולם  

 פיתוח התוכנה

 חשיבה 

 מחשובית

 למידה יצרנית ויצירתית

 קונסטרוקציוניזם

על מורים לדעת טכנולוגיה 

זה יותר קל . ותכנות בסיסי

 שחושבים ממב

מורה מוביל 

 חדשנות

 למידה מונחית

 פרויקטים
 למידה אישית

שילוב של למידה בקצב  

אישי עם למידה כחלק 

מקבוצה בעזרת סביבת 

 U IN GAMEתוכן 

למידת חקר ויישום  

ליצירת מוטיבציה  

 פנימית

תפקידו של המורה משתנה  , עם התפתחות הטכנולוגיה וזמינות הידע

-ויש חשיבות רבה לפיתוח מקצועי מותאם למציאות של המאה ה

פיתוח מקצועי של מורים כולל תכניות סיוע מותאמות  . 21

 .לטכנולוגיה ולחשיבה מחשובית
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 ליותר הלמידה את הופכת היומיום מחיי פרויקטים על למידה

 יותר אותם מערבת וכך הלומדים עבור ומשמעותית רלבנטית

  הפנימית והנעתו הלמידה תהליך על אחריות לוקח הלומד .בתהליך

 .ומהמטרה שמקבל מהאוטונומיה נובעת

 

2 

תכניות הלימוד מתוכננות באופן כזה שהלומדים מעורבים במידה 

תוך מיצוי המרב מטכנולוגיות וכלי למידה  , רבה בעשייה ויצירה

 .וכדי להבטיח שהלומדים יהיו מוכנים לאתגרי העתיד, שונים

3 

למידה אישית מאפשרת ללומד לקבוע את הקצב והאסטרטגיה של  

התלמיד שולט על סביבת  . הלמידה ולהפוך אותה לאפקטיבית יותר

התפיסה נובעת  . הלימודים שלו ועל המורה הפרטי הווירטואלי

 .מציפייה בסיסית להיות מסוגלים ללמוד בכל עת ובכל מקום שירצו

4 

מוגדר כאוסף מיומנויות לפתרון בעיות  ' חשיבה מחשובית'תחום 

כדי להצליח בעולם  . הנסמך על מושגים מעולם פיתוח התוכנה

חשיבה מחשובית צריכה להיות חלק מהותי של הדרך , המודרני

 .הדרך הנוחה ללימוד היא פיתוח תוכנה. שבה אנשים חושבים

5 

הוראה איכותית  

ולמידה מעשית  

בסביבה טכנולוגית  

 מתפתחת



 ל"אירועים בינ
• Hour of code 



קצת מספרים על הפרויקט 
 העירוני ביבנה

 ס"בתי 11•

 תלמידים 805•

 קבוצות 44•

 שעות לתלמיד 40•

 שבועות 20•

 שעות בכל העיר 1920•

 מדריכים 10•

 

 

 



HOUR OF CODE – LARGEST 
EVENT IN ISRAEL - 2017 



אישורים ותאימות –משרד החינוך   
 :קישור' אוריינות דיגיטאלית וטכנולוגית'התאמה לתוכנית •

 

 

 

 

 קישור( פ"אגף מו)' מגמות חינוכיות בעתיד'התאמה למסמך •

 2430מספר תוכנית  - ח"במשהאישור לתוכנית חיצונית •

 קישור  1346/15מספר  – ח"משהסביבת תוכן מאושרת •

http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/oryanut_digi_kishurim_yeda.pdf
http://media.wix.com/ugd/179961_05e9a0084ccd4afca493a37f0cd8905f.pdf
http://ecat.education.gov.il/u-in-game


 תוכנית רב שנתית



 'כיתה ג מחשוביתתכני חשיבה 

פיתוח 
משחקי  
 מחשב

ידע 
ומיומנויות  

 מחשב

יצירה  
 דיגיטאלית



 'כיתה ד מחשוביתתכני חשיבה 

 :מייקרים
בניית בקרים 

 אמיתיים

יצירה  
ועיצוב 
 דמויות

תכנות 
 משחקים



'לכיתה ה מחשוביתתכני חשיבה   

גרפיקה  
 ואנימציה

 תיכנות לוגיקה



 'כיתה ו מחשוביתתכני חשיבה 

פיתוח 
 אפליקציות

אפליקציות  
לטובת  
 הקהילה

תיכון 
 אפליקציות



 סיכום

 רכבת הקידמה יצאה מהתחנה•

מי שעלה שיחזיק חזק כי זו הולכת להיות  •
 נסיעה סוערת

 מי שטרם עלה מוזמן לנסות•

 

 גלעד שמיר

054-4486268 

info@uingame.co.il 



 שקפי גיבוי
 



 לימוד בהלימה לאתגרי העתיד

למידה יצירתית  
 ויצרנית

 למידה כחוויה אישית

 למידה עצמית
למידה מונחית 

 פרויקטים

 מחשוביתחשיבה 
תלמידים   הנעת

 פנימית

הטמעת טכנולוגיית  
 מידע בהכשרת מורים

ושל המנהל הפדגוגי במשרד   OECD -התאמה לרכיבי הפדגוגיה החדשנית של ה

 :החינוך ומקדמים הוראה איכותית ולמידה מעשית

 

חשיבה מחשובית - שמחה.mp4


 דוגמא לחשיבה מחשובית
 (Decomposition)פרוק בעיה לגורמים •

 (Pattern recognition)מציאת דפוסים חוזרים •

 (Abstraction)זיהוי חוקיות לדפוס •

 (Algorithmic thinking)הגדרת צעדים לפתרון •

 

 

 

 

 

 שניות 30-ב 200עד  1-חשב סכום המספרים מ: מתמטיקה•


