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שם הקורס :משחקים וחינוך :פילוסופיה ,פדגוגיה ,טכנולוגיה
מס' קורס _________________ :
שם המרצה :גדעון דישון
שעות קבלה ____________ :בבנין _______ חדר ________
יעדי ההוראה:
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 בגישות שונות לתפקידם
החינוכי של משחקים ,תוך הבחנה בין משחקי דמיון ומשחקים בעלי חוקים .בחלקו
האחרון של הקורס נעסוק בענין הגובר במשחקים עקב הפופולריות הגואה של משחקי
וידאו ,ובנסיונות להשתמש במשחקים אלו לטובת מטרות חינוכיות .לאורכו של
הקורס במקביל לקריאה העיונית נעסוק בביקורת של משחקים קיימים ובתכנון
ובחינה של משחקים חינוכיים.

פרשיות לימודים:
 .1מה זה לשחק ומה הם משחקים?
הגדרות ,דילמות ומולדים שונים
 .2משחקים בחינוך – למה זה טוב?
-

תפיסות פילוסופיות קלאסיות של תפקיד המחשק.

-

משחק דמיון ותפיסות התפתחותיות.

-

ספורט והמיתוס של בנית אופי

-

משחקי וידאו ותפקידם הקוגנטיבי של משחקים.

-

משחק כמטאפורה ללמידה.

 .3משחקי וידאו ומישחוק – ברוכים הבאים למאה הממושחקת
-

היסטוריה מקוצרת של משחקי המחשב

-

משחקי מחשב ככלי ללמידה

-

מישחוק ולמידה

-

קהילות משחקים

-

עיצוב משחקים ולמידה

-

"מעגל הקסם" – משחקים והעברה.

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

10 % בחירה

נוכחות
__

______ % -

*** בחנים

90 % -

עבודות

______ % -

מבחנים

______ % -

סיורים

100% -
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