"משחקים בדרך לשינוי"
יום שלישי ה 3 -בדצמבר ,בשעות  03338 – 0338במתחם  Yes Planetבראשון לציון

מהות ומטרות הכינוס "משחקים למען שינוי"



אחרי אירועים מוצלחים המושכים אלפי משתתפים בארה"ב ברזיל ,דרום קוריאה ,אירופה
ואוסטרליה ,הבשורה מגיעה לישראל – ובפורמט ייחודי מאי פעם .עמותת

Games For

 Changeהעולמית וארגון אינטרסקול ישראל (הנציג הרשמי של העמותה בארץ) ישיקו את
המרכז הישראלי בכנס מקצועי ובפסטיבל מרהיב ,הראשונים מתוך סדרת כנסים ופסטיבלים אשר
מטרתם להקנות כלים מודרניים ,הן טכנולוגיים והן תפישתיים ,לקידום חינוך באמצעות משחקים
דיגיטליים .שלא בדומה למגזר הפרטי בתעשיית המשחקים ,חזון הארגונים הוא מינוף עולם
המשחקים הדיגיטליים לקידום מטרות חברתיות ולימודיות כאחד וביניהן פיתוח מיומנויות
חשיבה ,יצירתיות ,דמיון ,המצאה ,מיומנויות טכנולוגיות ,תקשורת בין אישית ,פתרון בעיות
וקונפליקטים בתוך מגזרים שונים בחברה ,בין עמים ועוד.



מטרתו של כנס "משחקים למען שינוי" היא לאפשר הצצה למגוון האסטרטגיות החדשות לקידום
שינויים חברתיים ,אזרחיים וחינוכיים ועד פתרון קונפליקטים באמצעות משחקים דיגיטליים.
תכנית הכנס תכלול הרצאות מפי מומחים מקצועיים בנושאי התפתחות החינוך בראי המשחקים
הדיגיטאליים ,יוזמות חברתיות ,חינוכיות טכנולוגיות וכמובן חשיפת תכנית הפעילות של Games
 .For Change Israelהכינוס המקצועי חינוכי מיועד לאנשי חינוך ,טכנולוגיה ויזמות ,אנשי
תעשיית המשחקים ולכל המתעניין בתחומי העצמה ,חינוך וטכנולוגיה .במקביל לכינוס יתקיים
"פסטיבל המשחקים הדיגיטליים" בו ישתתפו מאות ילדים ,בני נוער ומבוגרים מכל הארץ.

עשו לנו  LikeבFacebook -

של  G4Cישראל

[הקלד כאן]

תכנית

הכינוס*

 - 0338 – 0338התכנסות והרשמה
 - 08388 – 0338ברכות והרצאת פתיחה
בנימין פיינשטיין נשיא  Games For Change Israelומייסד "אינטרסקול ישראל"
יו"ר עמותת  GameISלקידום תעשיית פיתוח המשחקים הדיגיטליים בישראל
רוני מירצקי
ד"ר רונית אשכנזי סמנכ"ל לפדגוגיה ברשת עמל
נשיא  G4Cהעולמית " :החזון של  Games For Changeויישומו"
אסי בורק

 00318 – 08388מושב ראשון" 3המשחקים הדיגיטליים – עושים את השינוי"
"למה זה טוב 3יתרונות של משחקים דיגיטליים לילדים"
ד"ר שולי גילוץ ,אוניברסיטת תל-אביב.
Mapping in Latin America - Games for Change: Framework and Road
Dr. Gilson Schwartz, Latin America Director at G4C & School of Communication and Arts,
University of São Paulo

" Edu-Gamesברשת עמל"  -שם המשחק" 3עמל בשביל ישראל"
ד"ר רונית אשכנזי וד"ר אושי קראוס ,רשת עמל
"המשחק 'חפש את המטמון' בסלולר כפלטפורמה לפיתוח פעילויות למידה מבוססות מקום"
נגה לביא וגיא סגל ,המחלקה לטכנולוגיות למידה ,מכון טכנולוגי חולון
"משחק משמעותי  -משחקים ככלי לשינוי אישי וחברתי"
מר בני פייביש“Mind Expanding Projects” ,
 003:8 – 00318הפסקת קפה

 03380 – 003:8מושב שני" 3גיימינג כפלטפורמה לטיפול וחינוך של נושאים וסוגיות מורכבות"
"ניצחת וידעת תאמין” 3צמצום פערי ידע בין מנצחים ללא-מנצחים במשחק סימולציה ממוחשב של
הסכסוך הישראלי פלסטיני"
ד"ר רונית קמפף ומר נתן סטולרו ,אוניברסיטת תל אביב.
"משחקי מחשב כפלטפורמה לקירוב בין נוער ערבי ויהודי"
מר אורי משעול ,מייסד ויו"ר חברת .Incredibuild.com
"השואה 3מגרש המשחקים האסור?"
מר זיו קיטרו ,בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב.
"למידה והנאה במשחקים דיגיטליים בפורטל 'על הגובה'"
ד"ר איילת ויצמן ואורית ברוזה ,עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב
"חינוך ,זכויות נוער בעבודה ומשחקים"
מר רותם טמיר ,האיגוד המקצועי לנוער בחברת המחנכים "דרור ישראל".
 03338 – 03380הפסקת צהריים

[הקלד כאן]

 0:3:8 – 03338מושב שלישי" 3בואו נדבר “תאכלס”  -מרעיון למעשה
"גיימיפיקיישן בכיתה 3מניעים ללמידה מהנאה "
ד"ר חנן גזית ,מייסד ומנכ"ל .Juloot interactive
"עשר אצבעות"  -פיתוח מיומנויות מתמטיות לבית הספר היסודי באופן משחקי
פרופ' שמעון שוקן והגברת ליאור חסון ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
"שילוב משחקים מסחריים מהמדף ( )COTS Video Gamesבכיתה"
מר דודי פלס ,אוניברסיטת תל אביב.
"גיימיפיקציה (משחוק) בחינוך"
גברת יעל חקשוריאן ,מפתחת התכנית משחקולוגיה למחוננים ,חטיבת ביניים דורות.

 00388 – 0:3:8מושב סיכום
סיכום תוצאות המשחק "מחפשים את המטמון"
סיכום הכינוס והכרזה על קהילת Games For Change Israel

 03338 -15:00ביקור חופשי בפסטיבל המשחקים הדיגיטליים המתקיים באולם הכנסים ה VIP -של .Yes Planet

[הקלד כאן]

על "אינטרסקול ישראל"
"אינטרסקול ישראל  -מחשבים וכיף" נוסד לפני כ 52 -שנים על ידי בנימין פיינשטיין מראשוני העוסקים בארץ בשילוב
התקשוב בחינוך .לשעבר ס/מנהל האגף לתוכניות לימודים ,מנהל המחלקה לתכניות לימודים ממוחשבות ,מנהל
הפרויקט לתקשוב בהוראת המדעים והחקלאות באוניברסיטה העברית ,חבר הנהלת  ISTEויו"ר כנסים בינלאומיים
בתחומים אלה .כיום נשיא אינטרסקול ישראל והיועץ המדעי שלה ,יו"ר מו"ח – האיגוד הישראלי לטכנולוגיות המידע
בחינוך ,יועץ בינלאומי בתחום שילוב טכנולוגיות המידע בחינוך ,תכנון לימודים והוראת המדעים והחקלאות ,פרופסור
עמית באוניברסיטאות שונות במרכז אמריקה ועוד.
אינטרסקול ישראל הינו ארגון חינוכי הוותיק בישראל הפועל בקרב ילדים ובני נוער בכל רחבי הארץ ובעולם .פעילות
אינטרסקול ישראל מאופיינת בחדשנות טכנולוגית ,סטארט-אפיסטית ויזמית-חינוכית ומתרכזת בהעצמה ופיתוח דור
העתיד ,ילדים ,בני נוער ומבוגרים בהפעלת תכני יזמות טכנולוגית ,חדשנות וצמצום פערים דיגיטאליים .אינטרסקול
ישראל מייצגת בישראל את עמותת  Games for Changeהעולמית הפועלת להעצמת השימוש במשחקים
דיגיטאליים בחינוך לקידום ערכים חברתיים וזאת בקרב אוכלוסיות נרחבות בישראל ובעולם.
www.facebook.com/comfun
www.interschool.co.il
על Games For Change
עמותת  ,G4Cארגון ללא מטרות רווח ,נוסדה בשנת  5002על ידי ד"ר אסי בורק ועומדת מאחורי קידום ופיתוח
משחקים דיגיטליים למטרות חינוכיות של שינוי חברתי ואזרחי G4C .הינו הגוף המוביל בעולם בנושא זה ,וכחלק
מפעילויותיו מפתח משחקים דיגיטליים ייעודיים בנושא ,משמש כחממה לפיתוח משחקים המקדמים מטרות אלו,
מארגן כנסים וימי עיון מסביב לעולם ומאגד תחתיו מאות רבות של דירקטורים של עמותות רלוונטיות ,מפתחי
משחקים ,אמנים ואנשי אקדמיה וחינוך .הארגון פועל בשיתוף פעולה עם נציגים באוסטרליה ,דרום קוריאה ,דרום
אמריקה ואירופה ,ולאחרונה חתם על הסכם שיתוף פעולה עם ארגון אינטרסקול ישראל אשר יהווה הנציג הרשמי
www.gamesforchange.org
בארץ.
** ייתכנו שינויים בתכנית
ההשתתפות הכינוס בתשלום  -הנחות להרשמה מוקדמת ,לקבוצות מאורגנות וחברים בארגונים

לפרטים נוספים והרשמה במזכירות הכינוס3
סיגל –  ,80:-::00083חנה – 80:-::00081
(בשעות )0338-00388

או במשרדי "אינטרסקול ישראל" 0-088-08-1:88 -

להרשמה באינטרנט לחץ כאן
מצפים לראותכם,
בנימין פיינשטיין – יו"ר הכנס
ben@interschool.co.il

עשו לנו Like

נעמה יבין – רכזת הכנס
naama@interschool.co.il

ב Facebook -של  G4Cישראל

