
 

 צעד צעד בקידוד: שם הקורס

 לימור הררי ואורטל מרחבשם המרצות: 

 ש"ש1:היקף הקורס בש"ש ובנ"ז

 פתיחות להתנסויות בטכנולוגיה וברק בעיניים דרישות קדם:

 שיעור סדנאי סוג הקורס:

 מטרות הקורס:

 בפרט הרך ובגיל בכלל הקידוד חשיבות .1

 שוניםהסטודנטים יתנסו בקידוד באמצעים טכנולוגיים  .2

 התפקיד שלנו כמחנכים –קידום נשים במרחב הטכנולוגי  .3

 קידוד פעילויות פיתוח מערכי שיעור משלבי  .4

 

  פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות -מהלך לימודים על

 משמעות הקידוד ככלל ובגיל הרך בפרט : 1שעור 

 Hour of code  שבוע הקוד הבינלאומיאודות 

Cuthbertson, A. Coding in the Classroom: What is Coding and Why is it so Important? 

29.8.14 Retrieved: http://goo.gl/jrFmKr 

 התנסות ראשונית בקידוד 

 הקשר בין קידוד ליצירתיות  -טיפוח יצירתיות  : 2שעור 

 בניו יורק רוצים ללמד כל ילד לתכנת כבר מגיל צעיר. הבעיה הגדולה? הכשרת מורים: 

http://www.themarker.com/wallstreet/1.2731936 

 

 ילדים צריכים ללמוד לתכנת כמו שלומדים קריאה וכתיבה:

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001071196 

 

 התנסויות בקידוד:

angry birds: 

http://goo.gl/jrFmKr
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2731936
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2731936
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001071196
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https://studio.code.org/hoc/1 

artist: 

https://studio.code.org/s/artist/stage/1/puzzle/1 

play lab: 

https://studio.code.org/s/playlab/stage/1/puzzle/2 

kaleidoscope: 

https://www.madewithcode.com/projects/art 

 נשים במרחב הטכנולוגי: 3שעור 

. עיונים. אוגוסט טכנולוגיים מדעיים במקצועות בנות חירתב"? איך"ו" מדוע" "למה"אשכנזי, ר. 

 http://goo.gl/RU67iv 28.8.15.  נדלה 2007

 תמונת מצב עדכנית.  –דו"ח הכנסת: נשים במדע 

http://most.gov.il/PromotingWoman/ReportsAndPublications/Documents/%D7%A0

%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2.pdf 

 

  : אנה ואלזה:התנסות בפעילות קידוד המיועדת לבנות

e.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1https://studio.cod 

 שיעור מערכי ופיתוח קידוד באפליקציות התנסות  :4-7שעור 

ScratchJr app: 

https://itunes.apple.com/us/app/scratchjr/id895485086?mt=8 

:app Hopscotch 

-own-your-make-https://itunes.apple.com/us/app/hopscotch

games./id617098629?mt=8 

app: Kodable 

https://itunes.apple.com/us/app/kodable/id577673067?mt=8 
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 בט נוסף על נשים במרחב הטכנולוגי: מ8שעור 

 בואו ננפץ את הסטיגמה על נשים בתפקיד בכיר:

ceos-becoming-skip-women-most-http://www.geektime.co.il/why/ 

 

 :חדש מאינטל: קרן הון סיכון שתשקיע רק בחברות שמנוהלות בידי נשים

3661404,00.html-http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L 

 

 שיח עם מפתחים – Koduקודו : 9-12שעור 

 קודו:

http://www.kodugamelab.com/ 

 

 תלת מימד וסיכום הקורס –הצגת המודלים : 13שעור 

 

   אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: חובות הסטודנט, משקל כל

 20% - כולל השתתפות בדף הפייסבוק  השיעור במהלך פעילה התנסות 

 50% -  המעשית בעבודה האייפד ושילוב בקורס הלמידה תהליך של אישי תיעוד 

 30% -  והצגתו. הדפסתומודל בתלת מימד, פיתוח 
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