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דבר הנשיא
אנשי חינוך נכבדים,
האקדמית גורדון מזמינה את אנשי החינוך וההוראה במערכת החינוך על כל
מוסדותיה -מורים ,מנהלים ,מדריכים ,מפקחים ,מרצים וסטודנטים במכללות
ובאוניברסיטאות לפעילות מרתקת ויוצאת דופן במרכז לסימולציות.
אנו משקיעים משאבים רבים כדי לפתח שיטות הוראה חדשניות ולשלב
טכנולוגיות מתקדמות המותאמות לדור הדיגיטלי .אחת השיטות היעילות
היא למידה באמצעות סימולציות ).(Simulations based learning
הסימולציות מתרחשות בחדרים ייעודיים מבוססי טכנולוגיית צילום והקלטה
מהמתקדמים ביותר המאפשרת תחקור ולמידה באמצעות מודלים לאימון
סימולטיבי .שיטה זו מסייעת לפיתוח הממד הבינאישי בחינוך ובהוראה,
תורמת ללמידה אפקטיבית ,לתקשורת בינאישית יעילה ,לקבלת החלטות,
ולהתמודדות עם מצבים מאתגרים ובלתי צפויים.
במרכז לסימולציות באקדמית גורדון מצפה לכם קבלת פנים חמה ולבבית,
חוויה לימודית חדשנית ומאתגרת שתוביל להתפתחות ולצמיחה אישית של
המשתתפים.
אני משוכנע שאנשי החינוך וההוראה ישכילו לנצל את שירותיו הייחודיים
והמגוונים של המרכז כפי שמפורט בחוברת.

פרופ' טלר יחזקאל
נשיא

מי אנחנו?
המרכז לסימולציות הוא חלק בלתי נפרד מהיחידה לקידום ההוראה הפועלת לפיתוח
המצוינות האקדמית באמצעות שילוב שיטות הוראה חדשות וטכנולוגיות למידה
המותאמות לדור הדיגיטלי.

מהי למידה מבוססת סימולציות ?SBL
למידה מבוססת-סימולציה ) (Simulations based learningהיא שיטת הוראה
המשולבת בהשתלמויות ובקורסים אקדמיים מגוונים ,המאפשרת התנסות בסימולציה
)הדמיה( אותנטית של סיטואציות לימודיות שתוכננו מראש בהתאם למטרות שהוצבו
ללומדים.
הסימולציה מתרחשת בחדרים ייעודים ומתועדת בטכנולוגיית הקלטה וצילום
איכותית מזוויות שונות ,המאפשרת ִתחקור קבוצתי באמצעות מודלים המיועדים
לאימון סימולטיבי .התחקור מבוסס על צפייה ,על ניתוח הסימולציה ועל משוב
רפלקטיבי מהעמיתים ,מהשחקנים ומהמרצה .במהלך התחקור מקיימים הצבעה
אלקטרונית באמצעות "קליקרים" ,תוצאותיה מופיעות על המסך ונתוני ההצבעה
משמשים פתח לדיון.
בתום המפגש הלימודי צילום הווידאו נמסר למשתתף בסימולציה לצפייה אישית כדי
לבחון את התנהגותו ביעילות רבה יותר ולסייע ברפלקציה מעמיקה ויסודית.

מהן מטרות המרכז?
פיתוח הזהות המקצועית והסגנון האישי בחינוך
ובהוראה ובתחומים נוספים על ידי יצירת חוויית למידה
אינטלקטואלית ,מאתגרת ,מעניינת ,יעילה ומעוררת
השראה ודמיון ,המבוססת על סימולציות מגוונות
המותאמות לדור הדיגיטלי.

1

מהם השירותים הניתנים במרכז?
1

התנסות בסימולציות מוכנות הקיימות במרכז :במרכז קיימות סימולציות
המתארות אירועים מגוונים ומורכבים המתרחשים בבית הספר ,החל מתפקידי חינוך
והוראה דרך מצבי למידה אופייניים לכיתת לימוד ועד לתפקידי ריכוז וניהול .ניתן
לבחור את הסימולציות בהתאם למטרות הלומדים.

2

פיתוח חומרי למידה :תכנון וכתיבה של סימולציות בהתאם לדרישות המזמינים.
במרכז מסייעים לתכנן אירועים אותנטיים בין הורים ,מורים ,תלמידים ובעלי תפקידים
בבית הספר המתבססים על מטרות הקורס ותכנית הלימודים ,כך שהלומדים מיישמים,
מנתחים ומעריכים סיטואציות רלוונטיות בהתאם לעולם התוכן שנלמד בקורס.

3

בניית מבחנים המבוססים על סימולציות :במרכז אפשר לבנות בחינות סיום
קורס המבוססות על התנסות בסימולציה .נסייע למזמינים לתכנן סימולציות
מקוריות וחדשניות בהתאם למטרות הקורס וברמות חשיבה גבוהות .כמו כן ,נסייע
בקביעת קריטריונים להערכה.

4

פיתוח מיומנויות הוראה:
המרכז משמש לאימון סגל ההוראה
באמצעות פרזנטציות מגוונות,
ביקורת וניתוח התרגילים לשם
פיתוח מיומנויות הוראה בהתאם
לסגנונם האישי.

2

מדוע חשוב ללמוד בשיטת ? SBL
1

2

3

למידה אפקטיבית :צילום וניתוח ההתנהגויות של המשתתפים בסימולציה
מגבירים את תשומת הלב לפרטים ,מאפשרים ניתוח מורכב המתבסס על עדויות
ברורות ודיון בדרכי ההתמודדות באופן מפורט ,מייעלים את הלמידה ומובילים
לשינוי בהתנהגות.
סביבה לימודית חווייתית ומאתגרת :הסימולציה עונה על צורכי ההכשרה בדור
הדיגיטלי ומספקת סביבה מאתגרת ,חווייתית ומרתקת ,שמעוצבת באופן העונה
על מטרות הלמידה ועל דמותו של הבוגר האידאלי בהכשרות השונות.

3

פיתוח הסגנון האישי :ההתנסות בסימולציה והצפייה בעמיתים מקנה
למתאמנים תוואי התנהגות אופטימלי בהתאם לסגנון האישי שהם נוקטים
בהתמודדות עם מצבים שגרתיים ומורכבים בתחום ההכשרה.

4

פיתוח מיומנויות כלליות :תקשורת בין-אישית ,עבודת צוות ,קבלת החלטות,
התמודדות עם מצבים מאתגרים ובלתי צפויים ,ניהול קונפליקטים ,התמודדות
עם דילמות וכישורי ניהול.

5

פיתוח מודעות גבוהה לתפקידי חינוך והוראה :הסימולציה היא הדמיה של
"החיים האמיתיים" והיא מספקת למשתתפים הזדמנות לשים את עצמם בנעלי
המורה  /המנהל  /התלמיד  /ההורה ולהכיר את המודלים המנטליים שלהם,
לאתגר אותם ,לקבל החלטות שונות ולפתח את זהותם המקצועית בחינוך
ובהוראה.

6

למידה מהצלחות וכישלונות :הסימולציה מאפשרת ללמוד מהצלחות
ומכישלונות באותה מידה ,מכיוון שהתחקור הקבוצתי מתנהל על פי מודלים
מותאמים לאימון סימולָ טיבי .הלמידה מצפייה בטעויות בסימולציה נחשבת
לחוויה לימודית בעלת עוצמה המובילה להבנה משמעותית בלי לפגוע במסוגלות
העצמית ללמידה ולגרום לנזק.

7

סביבה מוגנת ומבוקרת :הלמידה במרכז מספקת סביבה בטוחה ,מוגנת ומבוקרת,
המאפשרת לשגות במהלך ההתנסות בתרחיש .ניתן להתנסות בסימולציות גם
כשהביטחון העצמי רופף ,השגיאות מתוקנות באופן בונה ומחזק כך שניתן להפיק
תועלת משגיאות עצמיות ומשגיאותיהם ומהערכתם של עמיתים.

אימון סימולטיבי אישי :המרכז עוסק בהכנת בעלי תפקידים בכירים
לסיטואציות מגוונות בהתאם לצורכיהם הייחודיים :הופעה בכנסים ,הצגת
פרויקטים ,ניהול ישיבות ,גיוס משאבים ,קיום ראיונות ,הופעה באמצע
התקשורת וניהול משא ומתן.

4

מהם תכני הסימולציות הנלמדים במרכז?
סימולציות המתבססות על תכניות לימודים בתחומים מגוונים ,כגון:

סוגיות בניהול
דיאלוגים מגוונים בכל תחום
התמודדות במצבי קונפליקט
ספקטרום רחב ביותר
של ניהול כיתה
פיתוח מיומנויות הוראה
יישום שיטות הוראה
ופרזנטציות מגוונות

5

פיתוח תקשורת
בין-אישית

הכנת תרחישים בפועל
לקראת אירועי אמת
בכל תחומי ההכשרה

תרחישים המבוססים על
אינטראקציה עם קהלי
יעד מגוונים ותלמידי
מטרה המביימים דפוסי
התנהגות שונים.
שיחות הדרכה ומשוב
התמודדות עם דילמות

התמודדות במצבי לחץ
תרחישים שמבטאים את
חששם של מורים וסטודנטים
מבעיות משמעת

טעויות נפוצות של מורים

הכשרת בעלי תפקידים
במיומנויות ניהול ועבודת צוות
יישום גישות,
תהליכים ומודלים
התנהגותיים

6

מי זכאי לשירותי המרכז?
מכללות לחינוך

•
•
•
•
•
•
•

פרחי הוראה מכל חוגי הלימוד ,המסלולים והשנתונים ,בשלבי ההכשרה השונים
סטודנטים בלימודי התואר השני  M.edמהחוגים השונים
יחידת כניסה להוראה -מורות חדשות בשנת ההתמחות
יחידת כניסה להוראה -גננות חדשות בשנת ההתמחות
מדריכים פדגוגיים
מורים וגננות בתכניות לפיתוח מקצועי
תכניות לפיתוח מקצועי של מורים בדרגות הגבוהות )" (7-9באופק חדש"

אוניברסיטאות
סטודנטים בחוגים הבאים:

•
•
•
•
•
•

החוג ללמידה הוראה והדרכה
החוג לייעוץ
החוג לחינוך מיוחד
החוג ללקויות למידה
החוג מנהיגות ומדיניות בחינוך
החוג לפסיכולוגיה

משרד החינוך
עובדי מטה ומחוז:

•
•
•
•
•
•

מפקחים
מנהלים
מדריכים
חונכים
רכזים
צוותי כוח אדם

•
•
•
•
•
•

החוג לעבודה סוציאלית
החוג לשירותי אנוש
החוג לסיעוד
הפקולטה למשפטים
החוג לתקשורת
החוג לניהול

בתי ספר
סדנאות לפיתוח מקצועי

•
•
•

מורים ומחנכים בבתי ספר
רכזים וראשי צוותים
סגלי הוראה בתכנית 'אקדמיה-כיתה'

מרכזי פסג"ה
משתלמים מכל הקורסים ,בישובים :חיפה ,חדרה ,עוספיא-דלית אל כרמל ,כרמיאל,
קרית מוצקין ,עכו ,נהריה ,טבריה ,עפולה ,נצרת ,צפת ,קרית שמונה.
7

נוהל ההתקשרות עם המרכז לסימולציות:
לאחר קבלת האישור העקרוני להשתתפות בסדנאות יתנהל הקשר עם המרכז
לסימולציות על פי השלבים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

המוסד המזמין ייצור קשר עם המנהלת האדמיניסטרטיבית גב' אליה וולף
בהתאם לפרטים המופיעים בהמשך.
יינתן הסבר מפורט על המרכז לסימולציות בפני הגורם המזמין
יתקיים דיאלוג ראשוני ובסיסי לאיתור צרכים עם מתאם הסימולציות
תוצרי הלמידה הרצויים מהסימולציה יוגדרו בשיחה עם המזמין
ייקבע היקף שעות ההכשרה בהתאם לתוצרי הלמידה
יוצגו בפני המזמין הצעות לתרחישים מתאימים
יגובש תרחיש בהתאם לבקשתו של המזמין ויתקבל אישורו.
יקבע לוח זמנים ומרווחי הזמן הרצויים בין המפגשים.

"מה שאתה שומע  -אתה שוכח ,מה שאתה רואה  -אתה זוכר,
ומה שאתה עושה  -אתה מבין"

)פתגם סיני(
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