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וזה לא הכול! 
צפו בסרטוני 

הדרכה קצרים 
לכלים דיגיטליים 

עכשוויים,
מבית היוצר של 

המובילות 
הדיגיטליות:

תמר בסרטון 
הדרכה  ליצירת 

משחק זיכרון 
לגילים הצעירים

Wordwall-ב

אושרית בסרטון 
הדרכה ליצירת 

הנפשה עם  
bitmoji  לכיתת 

גוגל קלאסרום

סיטאר בסרטון 
הדרכה  ליצירת 
משחק מנעולים

Flippity-ב

מרים בסרטון 
הדרכה  

 Powtoon-ל
ליצירת סרטון 

אנימציה

לפרטים נוספים  רוצה עוד הכוונה פרטנית? המדריכות הדיגיטליות כאן בשבילך!

ונפתחו  מרחוק  ללמידה  לסירוגין  עברה  החינוך  מערכת  הזו  העת  אתגרי  בשל 
בפנינו יוזמות והזדמנויות לרכישת פרקטיקות חדשניות.

לשם העשרה והתפתחות מקצועית מתמדת בלמידה מקוונת, הרחבנו את הצוות 
שלנו במובילות דיגיטליות הפועלות במלוא המרץ בכמה אפיקים כדי לספק ידע 

ותמיכה מיטביים. מוזמנים.ות להכיר".
חגית סמואל, רכזת התקשוב במרכז פסג"ה מנח"י

הטיפים של מומחיות הדיגיטל
oshrit.goren@gmail.com | אושרית גורן אלון

כמה  לגלות  תופתעו  יותר.  אותם  והכירו  מוכרים  בכלים  השתמשו  בטוח!  על  לכו  זהב:  טיפ 
אפשרויות יש בהם שלא ידעתם :( אל דאגה, לאט לאט תכירו גם כלים חדשים... 

כלים שימושיים: זום! יש בו כ"כ הרבה אפשרויות... הכירו אותו לעומק ונצלו את כל יכולותיו.

simi.israel@gmail.com | תמר ישראלי
טיפ זהב: ״אין חכם כבעל הניסיון״. הלימוד הכי טוב הוא ההתנסות העצמית והחוויה האישית.

ופשוטה לאגד את   )גוגל דרייב(. הדרך הכי קלה  ויישומים שיתופיים  כלים שימושיים: עננים 
כולם תחת מטרייה אחת.

sitar.m77@gmail.com | סיטאר עתרי
טיפ זהב: פדגוגיה לפני טכנולוגיה! בחירה ושימוש מושכל בכלי דיגיטלי שמשרת את מטרות 

ההוראה. לכו עם מה שעובד.  
כלים שימושיים: האתר wizer.me ליצירת דפים אינטראקטיבים המאפשרים גיוון במשימות 
תחת קורת גג אחת, מזמינה, ידידותית וקלה לתפעול. התלמידים.ות יכולים גם לצרוך וגם 

ליצור דפים כאלו בעצמם. 

moyal.mi@gmail.com | מרים מויאל
טיפ זהב: לחשוב בגדול, לדמיין תהליך. למידה מרחוק מזמינה אותנו לעצב תהליכי הוראה 
כדי  הדיגיטליים  במרחבים  להשתמש  נסו  מבעבר.  יותר  הרבה  ומגוונים  גמישים  עשירים, 

להגשים חלומות שלא ניתן בין ארבע קירות הכיתה.
Genially ואפילו פאוור  Thinglink, גוגל סלייד,  כלים שימושיים: כלי "מציאות רבודה" כמו 
פוינט, מאפשרים ליצור מרחבי למידה דיגיטליים שמארגנים ידע ופעילויות באופן נגיש, בתוך 

סביבה חזותית שובת עין.

"

אר דיגיטלי נ
חודש של סדנאות מעשיות בכלים שימושיים

לפרטים

והרשמה

https://wordwall.net/
https://youtu.be/7LSmSnOenCc
https://www.bitmoji.com/
https://youtu.be/XOe8VL0t5JY
https://www.flippity.net/
https://youtu.be/WFAroAXA73A
https://www.powtoon.com/
https://youtu.be/AA4-vE5komE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjOMqHg27WpqU5r-OOIMDizGIWzCHaQw_-9z302vNsnKnlUw/viewform
https://wizer.me/
https://wizer.me/
https://www.genial.ly/
https://www.thinglink.com/
https://www.youtube.com/channel/UCd8OIM12LseHDqCfVOvyhdQ
https://www.facebook.com/pages/category/Education/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%99-269609496897611/
https://www.pisgajer.org/
https://drive.google.com/file/d/1CSI8ZLpJs6mHpDEoFvO2c5TEi-sH8-dQ/view?usp=sharing

