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 ?משחק תפקידים





 איך התחלתי

   To Be Educationהכרות עם האפליקציה  : השתלמות בחופשת הקיץ•

 .חיפוש אחר נושא שיש בו דילמה באחד מהקורסים שלי•

 .הסטודנטים בקורס גדול' מס. שיעור שדורש מחשב לכל סטודנט -אכזבה•

 .האקדמית לתקשובהיחידה  ראשת –שיחה עם אסנת •

 .קבלת הסכמה עקרונית של התלמידים בשיעור הראשון בקורס•

 .תכנון משחק התפקידים•

 .הכנתו בעזרת האפליקציה•
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 ?מה עלה בדיונים

 .  הועלו נושאים מגוונים לדיון

 .היה הסבר מה היתרונות של האבחון ומה לא נקבל מאבחון•

 .היה דיון סביב סטיגמות הקשורות לאבחון והגדרת תלמיד שיש ל לקות למידה•

 .  'התאמות'ואחרת תיקנה אותה ל' הקלות'מישהי כתבה •

תלמיד שיש לו לקות  'וחבריו מיד הגיבו ' כל תלמיד בעל לקות למידה'היה מי שכתב •

 .''בעל'אורית אמרה שלא נכון להשתמש במילה . למידה

 

 



 טיפוח מיומנויות מעבר לתו ן השיעור

הבנת הסיטואציה לפני קבלת  •
 החלטה

 אימוץ עמדה מקצועית•

 

מיומנות של שיתוף בידע היא  •
מיומנות בסיסית שנדרשת היום  

במקצועות רבים כמו גם בהוראה  
 .בכלל ובחינוך המיוחד בפרט

 

 יישום המטרות בעזרת משחק התפקידים

 

דיון עם אנשי מקצוע לפני החלטה  •

 בסוגיה שהועלתה

 התנסות בנקיטת עמדה והצדקתה בדיון•

והתנסות בהצגת עמדה מנוגדת לעמדה  

 האישית הראשונית

המשחק מטפח מיומנות זו בכך שבידי כל •

אחת מהדמויות יש ידע שעליה לשתף בו  

 .את הדמויות האחרות במהלך השיח

 

 

 

 מטרות השיעור



 בסיום השיעור ניתן לקבל דוח

-be.co.il/system/teacher-http://www.to
20710home/lesson_summary.aspx?gamesetid= 

 

 ?מי היה בכל קבוצה

 ?לכל קבוצה? כמה היגדים לכל משתתף

 פרוטוקול השיח בקבוצה

 ?איך כל אחד הצביע
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 הפקת לקחים

 לשימור

 השאלה נוסחה באופן ברור•

 דפים מצולמים עם החומר העיוני בהישג יד•

 

 לשיפור

 לבחון שוב את היעילות בשילוב הדמות של מר פרנס•

 תפקידי צריך להיות עידוד המשתתפים להבעת דעה ושיתוף בידע•

 לדאוג שיהיה אינטרנט בעל עוצמה בחדר הכיתה•





 

  גלסמןתודה רבה לרונית 
 פוטרמןוהילה 

מהיחידה האקדמית  
 לתקשוב

 

על התמיכה הטכנית  
בהכנה לקראת השיעור  
 .והעזרה במהלך השיעור


