יש לפרסם הסילבוס לפני הרישום לקורסים לפי חוק זכויות
הסטודנט

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה

המחלקה לחינוך תש"פ 2020
שם הקורס :הגיע הזמן לשחק? משחקים בחינוך :מהפכה או אופנה חולפת?
מס' קורס _________________ :
שם המרצה :גדעון דישון
שעות קבלה :בתיאום מראש בבנין  72חדר 168

יעדי ההוראה:
הענין בתרומתם החינוכית של משחקים ,ושל משחקי וידאו בפרט ,נמצא בעליה מתמדת .קורס
זה יעסוק בהבנת התרומה החינוכית האפשרית של משחקים ,ובאתגרים הכרוכים בשימוש
מכוון במשחקים בתוך מסגרות לימודיות .נתחיל בסקירת הנסיונות השונים לאפיין ולהגדיר
משחקים .לאחר מכן נעבור לעסוק בסוגיות תיאורטיות הנוגעות למשחקים תוך מתן דגש לשני
נושאים עיקריים :חופש או היעדרו במשחק ,וההפרדה של משחקים מחיי היומיום .בשלב
השלישי נעבור לעסוק בקשר שבין משחקים ולמידה :האם וכיצד ניתן לשלב בין השניים ומהם
האתגרים וההזדמנויות הנובעים מנסיון זה .במקביל לקריאה העיונית נעסוק בהתנסות
במשחקים בכתה ובבית (דיגיטליים ופיזיים) .בחלקו האחרון של הקורס נתמקד בפיתוח של
משחק חינוכי על-ידי כל אחד ממשתתפי הקורס.
שימו לב :מטלת הסיום תבוצע במהלך הקאתון – יום למידה-עבודה חגיגי מרוכז במהלך
החופשה ,לאחר סיום הלמודים של סמסטר ב – בו המשתתפים יפתחו ויציגו משחקים חינוכיים.
ההשתתפות בהקאתון היא חובה ,וההקאתון יחליף  2שעורים במהלך הקורס ,ויתקיים ביחד
עם קורסים נוספים מהמחלקה לחינוך.

פרשיות לימודים:
 .1מה זה לשחק ומה הם משחקים?
הגדרות ,דילמות ומודלים שונים
 .2משחקים – סוגיות תיאורטיות
 משחק דמיון ותפיסות התפתחותיות של תפקיד המשחק. משחקים ,גבולות ו"זרימה" משחקים כסימולציה – ספורט והמיתוס של בנית אופי משחוק והשימוש במאפייני המשחק למטרות שונות .3משחקים ולמידה
 שילוב בין משחק ולמידה פיגומים שילוב משחקים בכתה עיצוב משחקים ולמידה -אלמנטים בסיסיים בעיצוב משחקים

דרישות והרכב ציון הקורס
)משקל בציון הסופי ** (יש למחוק את המיותר
__ בחירה

 חובהX

10 % -

נוכחות

______ % -

*** בחנים

55 % -

עבודות

______ % -

מבחנים

] [הקאתון שיתקיים לאחר סיום הקורס35 % -

סיורים

100% -

סה"כ

:רשימה ביבליוגרפית
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