
 לכלים ידידותייםזרקור 

 2018, אפריל

 המשתנה המציאות
 ."חינוכית העצמה יוצרת אישית העצמה"

  חשוב תפקיד עצמה על לקחה הטכנולוגיה הנוכחית 21 מאהב

  באות מהלומדים הנדרשות המיומנויות  .למידה -הוראה בתהליכי

  חשיבה בפיתוח לסייע תפקידה .שונים דעת בתחומי ביטוי לידי

  והבניית יצירתיות ,ובצוות עצמאית למידה ,בעיות פתרון ,ביקורתית

 .הלומדים בקרב ידע

  על מכוונת הוראה עובדי של מקצועית שהתפתחות מאמינים אנו

  להם להבטיח באה המתרחשים ולאתגרים לשינויים מודעות ידי

  להתפתח עצמם את להוביל יכולים מורים .מלומדת התמודדות

  לתרום ובאפשרותם שונים דעת בתחומי ומקצועית אישית

  .להתפתחותם

 -החינוך משרד אתר-

המציאות 

 המשתנה

חידושים   למדינהשנה  70

 טכנולוגיים

 ה''בפסג אצלינו למידה מרחוק

 

  הילדים גני ישלבו ח"תשע הלימודים שנתב  

  לעצמאות -70 ה שנת" נושא את הספר ובתי

  במסגרת ישולב הנושא ."ישראל מדינת

  הדעת תחומי לימודי ובמסגרת הגן פעילויות

  בבתי שיתקיימו ואירועים ופעילויות השונים

   .השנה לאורך הספר

  :הינו הנושא הוראת את שילווה המארגן הציר  

  – ההווה את מוקירים – העבר את חוקרים"
 ."העתיד את חוזים

 

  בהם להיעזר שתוכלו לכלים הצעות קבלו !יקרים מורים   

 : "למדינה שנה 70" בנושא שיא וימי פעילויות בבניית

 

1. - Canva  לחוברת שער /שמשונית /פוסטר להכנת כלי הוא,  

  מודפסת גרסה :להפקה גרסאות שתי קיימות .ועוד אפ-רול

   .שיתופית – אינטרנטית וגרסה מעולה באיכות

   .מרשימה תוצאה עם לשימוש קל הכלי

 

   

קצר במדריך וצפו  סרקו:                     

 //:goo.gl/jVEwSIhttps פוסטר לדוגמה 

ולהדפסה לדוגמה פוסטר:                     

pu48https://goo.gl/mk 

 

https://goo.gl/jVEwSI
https://goo.gl/jVEwSI
https://goo.gl/mk48pu
https://goo.gl/mk48pu
https://goo.gl/mk48pu


goo.gl/KUPVrBhttps:// 1goo.gl/cHaLNhttps:// 

 

.2jigsawplanet.com –  פאזל מקוון  כלי ליצירת  הוא

את הפאזל תוכלו . ברגע ומכל תמונה שיש ברשותכם

 .כולל הטמעה באתר, לשתף במגוון דרכים

 

 :  הצעה לפעילות

אספו תמונות ממקומות שונים בארץ 

 צרו פאזל מכל תמונה 

הכינו כרטיסיות מידע על מקום  . 

 התלמידים מרכיבים פאזלים מתמונות ומתאימים

 .תמונה לתיאור המקום

לדוגמה פאזל -סופי תוצר:                 קצר במדריך וצפו  סרקו :                     

אפשר להפוך את הפעילות    

.  לתחרות בין הקבוצות

 !מתאים ליום שיא

ליצירת אתר qr code:   

 
com.monkey-qrcode.//www:https 

 
 
 

כלי  -השיעורים שלכם כבר לא יהיו אותו דבר 
 ממכר ופשוט לשימוש בכל כיתה

 ?בכלל Podcast זהמה  

 
נגן מוזיקה של אפל  אותו ,Ipodמלשון  Podשילוב של המילה 

שמאפשר לנו להעלות ולבחור את המוזיקה שאנחנו רוצים  
למעשה  . שידור והפצה – Broadcastingמלשון  castוהמילה 

 .(Audio on demand)מדובר בתוכניות רדיו לפי דרישה 
 :היתרונות ברורים

–אתם בוחרים מה הנושא שאתם רוצים לשמוע 
ושלל דברים   מדע ,ישראלייםמיתוסים , טכנולוגייה ,היסטוריה 

 .נוספים
 .בערב או בלילה, בצהריים, בבוקר –מתי אתם רוצים לשמוע 

שעתיים  ? רבע שעה? דקות 4 –כמה זמן אתם רוצים לשמוע 

 ?רצוף

אתם יכולים לשמוע אותו עוד פעם  ? שמעתם משהו מעניין

 .הבנתם.. ועוד פעם ו

Podcast    עלניב מורגנשטרן הכתבה של 

נוספת לקריאה סרקו: 

dZX7https://goo.gl/qs 
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גז  בנטובאפרת ישראל עם שנה למדינה  70ְמשחקים , "הרצל אמר"

 הרצאה מקוונת  למחנכי גיל הרך

שנה למדינה   70שיתוף ברעיונות למשחקי למידה בנושא הרצאה ב  

נשלב בין הידע הכללי מתחום  ; ונציע דרכים לשילובם בעבודת הגן

 –מאפייניו ודגשיו , על תרומותיו –שילוב המשחק בתרבות הלמידה 

 –יינתן דגש מיוחד להיבטים החזותיים של הנושא . לבין הנושא השנתי

.  צבעים ותמונות כבסיס לעיצוב המשחקים, בחירה נכונה של סמלים

דגש מיוחד יושם גם על ייצוג נאות של ההיבטים הערכיים והרגשיים  

שייכות וגאווה  , של הנושא במטרה לתרום לקידום תחושות של זהות

 הקטלוג החינוכי  .לאומית

https://goo.gl/My8eAj 

  googleהרצאה מקוונת על כלי  –לויעם ציונה " מפות גוגל"

  תרגיל למידה בחירוםבמסגרת 

המציג מפות  , הוא יישום רשת של גוגל( Google Maps: באנגלית)גוגל פות מ 

לשירות יש שלושה מצבים  . על גבי תמונות לוויין וצילומי אוויר של העולם כולו

אפשר להוסיף שכבות מידע נוספות  , בנוסף. פני השטח ומפה, לווין: עיקריים

,  חיזוי תנועה, ערכים על מקומות מוויקיפדיה, תמונות, כמו אתרים לפי סיווג

בשיעור נלמד  . ובחירת מסלולים אופטימליים, (תצוגת רחוב)מבט מהרחוב 

באופן פעיל על האפשרויות השונות העומדות לרשותנו בעבודה עם מפות  

 הקטלוג החינוכי. גוגל

 

https://goo.gl/qNZzJz 

נוספת לקריאה סרקו: 

נוספת לקריאה סרקו: 
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השקענו  ! לחדשנות טכנולוגיתהמרחב שמח בפעילות ה אשדוד ''מרכז פסג   

להתעדכן  תוכלו . חומריםכתיבת התכנית ואיסוף , מאמצים רבים בפיתוח הרעיון

להתאים כלי מתוקשב למערך השיעור  , ישר מהאתר על החידושים הטכנולוגיים

  .או לפעילות לימודית ולמצוא פתרונות מגניבים

 .הוראה/במרחב שלנו תוכלו לקבל במה לשיתוף תוצרי למידה, כמו כן

 

 פלוטובנה גרצבליט ואינה 'ז: ראשות המרחב

אודות המרחב בדקה: 

 והלמה של המרחבהמה  
 
נותן בידיכם המורים  "חדשנות טכנולוגית"המרחב  

להיות מעצבי למידה ויזמים בסביבות עתירות כלים 

 .מידע וטכנולוגיה

נחוצות מיומנויות חדשות  21-ללומדים במאה ה

 .המאפשרות להשתלב בחברה בעידן הדיגיטלי

 

 :המרחב נותן לכם מענה 

 

 מרכז הדרכה והיוועצות 

י ראשות "מתן שירותי ייעוץ מקוון או פנים אל פנים ע

 המרחב

 הפעלת קהילת למידה והיוועצות

  

 מאגר ובמה לשיתוף ידע 

פרסום -פרסום מדריך יישומי ודוגמאות -כלי החודש

כלי עזר  - שבועי של כרטיסיות הדרכה 

 למורה מתוקשב 

הערכה חלופית באמצעות כלים  במה לדוגמאות של

 דיגיטליים

 חדשניות הדגמות של מתודות 

  

 פיתוח חדשנות טכנולוגית 

לחדשנות טכנולוגית  ומודלינגהדגמה , יישום, ייזום

 במגוון ערוצים לרבות מסגרות למידה

https://goo.gl/ugcCDm 

 

 חדשנות טכנולוגית"אתר:" 

usmHD9https://goo.gl/ 

 

 יצירת קשר עם המדריכות

מה מעניין אותך? 

ת איך/רוצה אבל לא יודע? 

ה להדרכה/זקוק? 

הדרכה אישית פנים אל פנים ? איך יתאים לך

 ?הדרכה אישית מרחוק  או

 

 !ותקבלובקשו 

hRo7https://goo.gl/Yq 
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