הזומזומיה
מורים משחקים אותה מרחוק
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שלום לך,
אני שמחה שחוברת הזומזומיה בידיך.
צמד המילים "למידה מרחוק" נחשב ,כבר לא מעט שנים לבאזוורד
בעולמות החינוך וההוראה.
הקורונה ,העלתה אותו לראש הרשימה.
כשהנוכחות והחיבור הפיזי של התלמידים כבר לא מהווה פקטור
למדד הלמידה )במילים אחרות ,התלמידים כבר לא קהל שבוי שיושב
בכיתה כי הוא חייב( ,נדרשים המורים ואנשי החינוך להשקיע יותר
מתמיד כדי שהתלמידים ירגישו ש"כאן זה בית ,כאן זה לב "...ואת
המשך השיר אתם מכירים..
מאז פרוץ הקורונה ,ייעצתי לבתי ספר מרכזי חינוך וקהילות לומדות
והכנתי פעילויות מקדמות למידה שאינן כוללות מפגש פיזי .מצאתי
שיש לי שלל רב לחלוק ואספתי אותו לחוברת זו.
יש לי רק בקשה אחת:
עכשיו ,כשהכדור בידיים שלכם  -תשתמשו בו.
תיקחו רעיונות ,תיקחו השראה.
ותשקיעו  -תשקיעו בתלמידים שלכם,
כך שהם ירצו להמשיך ללמוד בכיף ובהנאה!
זו מיומנות רבת עוצמה בעולם המשתנה במהירות בלתי נתפסת!
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רעיונות פשוטים ומדליקים
ללמידה מרחוק
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רוצים ל)מ(שחק?
סדנאות משחקולוגיה
בימי ההערכות
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"כשהייתי ילדה בית הספר הפריע לי לשחק
כשגדלתי הפכתי את המשחק לבית ספר"
אם יש משהו שהקורונה שיקפה לנו ביתר שאת ,זה את הצורך בשינוי ובגיוון דרכי
ההוראה ,ולא רק לעתות חירום ולמידה מרחוק .גם מורים שלא השתמשו בכלי
משחוק בעבר הבינו שיש להם פוטנציאל עצום להפיכת הלמידה למשמעותית.
משחוק הוא שימוש בעקרונות משחקיים בתחומים שאינם בהכרח משחקיים כמו
תחום הלמידה .ניתן לצקת כל תוכן לתבנית משחקית וכך להפוך את תהליך הקניית
הידע לחוויה מאתגרת מהנה ואפקטיבית .במחקר שנעשה על דרכי אפקטיביות של
דרכי למידה עולה כי  75%מהידע נשמר ומוטמע בזיכרון כאשר הוא מועבר
באמצעות משחק וחוויה.
סדנת משחוק למורים נותנת למשתתפים כלים המאפשרים להם להפוך כל תוכן
שהוא לחוויה .במהלך הסדנה מתנסים המשתתפים בלמידה ממושחקת ובהפיכת
ובמשחוק תוכן לימודי כדי להעבירו הלאה לתלמידים .כל הכלים הנלמדים בסדנה
ניתנים ליישום באופן מידי.
ברוח התקופה ,הוספתי לסדנאות אפשרות להנחיה מרחוק ,בזום ,והתאמתי אותן
לאתגרים העכשוויים שעומדים בפני כל מורה.

 15דקות של השראה ,מתוך הרצאת זום שנתתי
על שינויים ,הזדמנויות וזיהוי הקלפים שברשותנו בימי הקורונה.

חדר מורים משחק  -סדנת משחקולוגיה למורים*
למידה משמעותית ,פדגוגיה חדשנית ,למידה חווייתית ,למידה
מבוססת פרוייקטים ,משחקי למידה ,מרחבי למידה ועוד ועוד ועוד.
מישחוק כולל בתוכו את כל המונחים הללו ואף מעבר להם .חווית
הלמידה משמעותית ללומד ,כאשר הוא לוקח חלק פעיל בתהליך –
יוזם ומשפיע .תפקיד המשחק הוא לממש את מעורבות הלומד
ולהסב הנאה ועניין ,הן ללומד והן למורה.
בסדנה לומדים להשתמש בעקרונות מעולם המשחקים כדי להניע
בקלות את הקבוצה לפעולה ,לייצר אקלים למידה חיובי ובעיקר
להטמיע תוכן בדרך נוגעת המותירה חותם של אתגר והנאה.
הכלים הנלמדים בסדנה מספקים שפע של רעיונות הניתנים ליישום
מיידי ,הסדנה עצמה מועברת בדרך ממושחקת של התנסות
ומעורבות ,וכך מהווה מודל ל”למידה כמשחק”.

*הסדנא מותאמת להנחייה פרונטלית וגם ללמידה מרחוק

בית ספר משחק  -תהליך ליווי שנתי של צוות ההוראה
תכנית שנתית לבתי הספר הנותנת הכשרה ,ליווי והנחייה לצוותי
המורים במטרה להטמיע עקרונות מעולם המשחקים בדרכי הלמידה
באופן העונה לכל צורך חינוכי ולכל תחום לימוד.
מטרות התוכנית:
• הטמעת שינוי מחשבתי בכל הנוגע לדרכי הוראה.
• מתן כלים יישומים למורים המבוססים על עקרונות מעולם המשחקי
– כדי שיהפכו למומחי משחוק הלמידה
• הכשרת “נבחרת מורים משחקת” שיהוו כתובת לשאר מורי בי”ס
להתייעצות ולפיתוח שיעורים חווייתיים
• ליווי ומעקב אחר הטמעת העקרונות בשטח
מבנה התוכנית:
• הכשרה – סדנאות חווייתיות להיכרות עם עקרונות משחקיים ודרכי
יישומם בשטח.
• תרגול – לאחר כל מפגש יערך תרגול במהלך השיעורים.
• הדרכה – תצפיות/משוב/עיבוד והנחייה צוותית/אישית למורים.
• פרויקט מסכם – יישום כל העקרונות ב”בבית ספר משחק” – למידה
חווייתית כלל בית ספרית בכל המקצועות.
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עוד הזדמנויות ללמוד
ולהתפתח
קופון מיוחד לחוברת זו:
 10%הנחה ברכישת כל מתנה
עם קוד קופון :התפתחות
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משחקיס
הגיימורים הוא מיזם משותף לי ולמשחקולוגית הדיגיטלית נירה
דישי .יחד יצרנו את המשחקיס – מניפת כלי משחק ומשחוק
דיגיטליים ,שמסייעים להפוך את הכיתה למגרש משחקים.
המשחקיס היא מניפה מדליקה ,שימושית ופרקטית שמציעה 18
כלי משחק ומשחוק דיגיטליים ידידותיים לשימוש
שיעזרו למורות ולמורים בתהליכי הל”ה בכיתה.
מתוך הניסיון שלנו ,אספנו וליקטנו כלים דיגיטליים מגוונים
המתאימים לכל שלבי מעגל הלמידה:
גירוי וסקרנות ,הקנייה והבניית ידע ,יישום ,תרגול וחזרה,
מבדק ידע ,ואף הערכה חלופית.
“המורה ,שיחקת אותה!”
מורים שישתמשו במשחקיס ירגישו כמו קוסמים וגם יחוו עדנה
בהכנת השיעורים ,כי משחוק נותן מענה גם לשאלה -
“מי שחוק?” .כאשר תוסיפו אלמנטים משחקיים לשיעור – תשיגו
תלמידים מעורבים ,ערניים וסקרניים ,והלמידה שלהם תהיה
פעילה ויעילה יותר.

לקריאה נוספת על המשחקיס «

"יומנונה"

אנחנו בעיצומה של תקופה היסטורית,
את ההיסטוריה הזו עלינו לתעד,
כדי שנמשיך לזכור אותה ,ונשאיר חותם לדורות הבאים -
ילדינו ונכדינו ,בדיוק כמו שעשו הדורות שלפנינו.
יומנונה הוא יומן שרבוטים רב-גילי
שעוצב במיוחד לימי הקורונה
ומזמין כל משפחה למלא אותו יחד
כפעילות משחקית ומגבשת,
לגלות את האתגרים וההפתעות הטמונים בתוכו
וליהנות מרגעים של צחוק ,כתיבה ,ציור וצביעה.

"הצהרת-רון"

הזדמנות לעצור ,לחשוב ולכתוב את כל המשאבים
שיש ברשותנו )והם רבים ממה שחושבים(
בחוברת שרבוטים קסומה להדפסה ביתית.
דרך להרחבת נקודת המבט על קלפי האושר והעושר בחיינו.
מתנה מעצימה לעובדים וללקוחות.
לרכישת היומנונה  +הצהרת רון במחיר מיוחד «

הספר :הדרך לארץ הא"ס
ארץ הזדמנויות אין סופיות

בעולם של שינויים בלתי פוסקים גם כללי
המשחק משתנים.
השליחות שלי היא לשתף בדרך אותה גיליתי
ליצירת עולם חדש של הזדמנויות.
והמטרה של הספר שכתבתי היא ללמד כל
אדם ,בקלילות ומשחקיות את הדרך  -הדרך
לארץ ההזדמנויות האין סופיות.
בצדו האחד של הספר תמצאו סיפורי
השראה אישיים ,על אבני הדרך שלי בדרך
למימוש עצמי והצלחה,
בצדו השני תמצאו  12מודלים יישומיים
המבוססים על אגדות ילדים מוכרות.
למידע נוסף אודות הספר <<

פתגמוג'י

משחק מסדרת "זמן איכות"
לבילוי זמן איכות משותף ומעשיר.
שילוב של פתגמים עבריים ,אמוג'ים עדכניים
ורעיונות מגוונים לשימוש במשחק בחיק
המשפחה ,עם חברים ואפילו ככלי
להנחייה ולהוראה.
למידע נוסף אודות המשחק <<

ארגונים ומוסדות חינוך שכבר משחקו איתי:

מירב שרף  -מנהלת בית-ספר רבין ,פרדס חנה:
טל מזור העבירה בביס רבין בפרדס חנה שתי סדנאות שעסקו ב"מישחוק" תהליכי
למידה בהלימה לפיתוח תפקודי לומד .הראשונה -סדנת חשיפה לצוות המורות והשנייה
סדנה להורי בית הספר .טל הינה מנחת קבוצות כריזמתית אשר "מתפעלת" את הקהל
ויוצרת למידה משמעותית תוך שילוב של הומור ושימוש בדוגמאות מרובות .במהלך
הסדנה ,מיישמת טל הלכה למעשה את תורת המשחקולוגיה ובאמצעותה מקנה כלים
ישומיים פשוטים המאפשרים "מישחוק" של למידה ושל הנעת ילדים לעשייה תוך הנאה
וחוויה .ממליצה בחום על הסדנה הן כמפגש העשרה ולמידה להורים והן ככלי ישומי
לצוות למימוש למידה משמעותית.

חגית ברלינצקי -גומא  -אחוזת הילדים ,חיפה:
הבאנו את טל מזור .משחקולוגית .טל העבירה סידרה של חמישה מפגשים  1+בימי
ההיערכות .עקרונות המישחוק ,איך להפיק מכל תוכן משחק ואיך לייצר שיעורים עשירים
בחוויה .בבית הספר צוות גדול .כל אחד ואחת לקחו את התורה למקום אחר .מי יותר ומי
פחות .מי בחשש ומי בעוז .בגדול ..חוויה גדולה .מעשירה ומהנה .ממליצה בחום לקרוא
לטל לחדרי המורים .לסדנאות לאורך השנה ולמפגשיי פעילות .מתאים גם בהדרכה .אני
והצוות שלי נהננו ולמדנו המון על עצמנו ועל המישחוק.

סקרנים לשמוע מה עוד מספרים עלי? לחצו כאן

קצת עלי  -טל מזור
משחקולוגית ארגונית ,מרצה ומנחת קבוצות ,יזמית חברתית ,סקרנית
והרפתקנית ומחברת הספר "הדרך לארץ הא"ס" )ארץ הזדמנויות אין
סופיות(
את דרכי כיזמית התחלתי ב ,2005-עם הולדת בתי ,בהקמת ארגון אמ"א
שפ"ע – הארגון הראשון מסוגו והגדול ביותר לנשים עצמאיות המחויבות
להצלחתן.
כיום אני בעלת שלושה עסקים ומתמקדת בתחום פיתוח תוכן ארגוני
ממושחק – הרצאות ,סדנאות ,ימי אוריינטציה וכנסים.
במקביל  -אני מנהלת שותפה של קהילת "עצמאיות יצירתיות" המונה מעל
ל 22,000-נשים ועוד היד נטויה.
ומפתחת שותפה של מיזם "עפות על החיים"  -מועדון חוויות לנשים שרוצות
להגשים חלומות וללמוד לעוף קדימה ולמעלה.
זכיתי להיות מועמדת בתחרות יזמיות השנה  – 2017לפורצות תקרת
הזכוכית בזירת העסקים ,ואני רואה כשליחות וכזכות ללוות כל אדם בכל
דרג ,בדרכם למנהיגות בכל מעגלי חיינו.

מוזמנים להיכנס ולענות על החידה  -מה אני לא עושה?

אשמח לשחק גם אתכם

מעניין אתכם? רוצים לדעת עוד
מוזמנים להיכנס לקישורים וללמוד...

 22רעיונות
למשחוק
שיעורים

רעיונות
למשחוק
דיגיטלי

איפה עוד אפשר למצוא אותי?

בקבוצת "לנצח
את המשחק"

בקבוצת "מורות
מרוויחות יותר"

בדף המשחקולוגית
בפייסבוק

בדף המורים
באתר

רוצים לשמח אותי?!
אשמח מאוד לשמוע את חוות דעתכם על החוברת
וכמו המשפט האגדי של "אגד":
אהבתם?
ספרו לחבריכם!
לא אהבתם?
ספרו לי!
מוזמנים גם להשאיר רעיונות לשיפור למוצרים עתידיים

tal@talmazor.co.il • www.talmazor.co.il • 050-4260153

