כלים ליצירה חופשית – מרים ארז (תיכון בגין אילת)
אתרים
ללמידה
עצמית

כלים
ליצירה
חופשית

ניתן ללמוד
אונליין מהמרצים
הטובים בתחומם
ובחינם.

מאגר פעילויות

מאגר המיועד
לאנשי חינוך
המעוניינים לגוון
את הלימודים
בכיתה.

יצירת גלגל
אפשרויות
בתחומים שונים

מאגר קורסים
אונליין

קורסים קצרים
של טיפים איך
ללמד אונליין.

יצירת דיאלוג,
הערות ודיונים על
גבי סרטון

יצירת דמות
וירטואלית
מדברת

חידונים,
מבחנים ,אישי
וכיתתי

הערכת תהליך הלמידה
באמצעות שאלונים,
דיונים וסקרים.

יצירת סקרים,
דעות ,משוב

יצירת מצגת
אינטראקטיבית או
סקר המאפשר משוב
מהתלמידים

אינטראקטיבים

תבניות
מוכנות
למשחק

יצירת דף עבודה
אינטראקטיבי עם מגוון
רחב של פעילויות

משחקים
ופעילויות מקוונות
מוכנים.

יצירת דפי
עבודה

הצגת מידע ושיתוף
תכנים בדרך חזותית
של לוח וירטואלי.

המורים והתלמידים
יכולים ליצור שיעור
מתוקשב עם שאלות
ומשוב.

Forms
יצירת טפסים לאיסוף
מידע או בחנים עם ציון
ומשוב

לוח פתקיות מקוון ,בו
יכולים התלמידים
להציג עצמם ,להציע
רעיונות ועוד.

יצירת תפזורת לשימוש
מקוון או להדפסה

( iTestמטח) ליצירת
בחינות מתוקשבות.

הצגת מידע בצורה
ויזואלית בשילוב
סקרים.

יצירת מפת חשיבה
שיתופית בה ניתן
להוסיף לכל מושג פירוט
נרחב.

יצירת שאלונים
משולבים בתמונות
וסרטונים

הערכת תהליך הלמידה
באמצעות שאלון

עיצוב הזמנות ,מצגות,
קולאז ועוד.

תרגול נושאים
באמצעות יצירת כרטיסי
הברקה ומשחקים

פווארפונט מוכן
ליצירת משחק

יצירת פאזל מקוון

אתרים מיועד
למתמטיקה

אתר מתמטיקה

סביבת
למידה

סרטים

שיתופיים גוגל

בתשלום

ילקוט דיגיטלי
לכל המקצועות

Vizia
יצירת בקלות סרטוני וידאו
אינטראקטיביים

Classroom
יצירת מרחב למידה
וירטואלי לביצוע
משימות וקבלת משוב

שימוש בסרטונים
ומאפשר הוספת
שכבות מידע

Drive
איחסון קבצים רגילים
ושיתופיים מסוגים
שונים

שאלות
אינטראקטיביות,
משוואות וגרפים

מקצועות :ג"ג,
ערבית ואנגלית

שיעורים
סינכרוניים

Docs
יצירת מסמכים וגם
שיתופיים

חיבור בין גאומטריה
לאלגברה בדרך
חזותית

מקצועות :ג"ג,
מדעים ,תרבות,
הסטוריה ואנגלית

לוח דיגיטלי לניהול שיעור

מתמטיקה -
גאומטריה (בתשלום)

סביבה הכוללת
מילון בשפה
העברית.

יצירת תקשורת ,החלפת
ידע ולמידה מרחוק בין
הלומדים.

ספריית שיעורי
הוידיאו הדיגיטאלית
במתמטיקה.

מערכת שיעורי
האונליין
לתלמידים
ולמורים

יצירת שיח ודיון באופן
שיתופי

פתיחת מרחב למידה
במודל ל 3-יח"ל

לכל המקצועות

אתר מתמטיקה

תוכנה לפיתוח
אפליקציות

מחולל ליצירת שיעור
מתוקשב

Slides
יצירת מצגת שיתופית
אינטראקטיבית

Sheet
הצגת נתונים בגיליון
אלקטרוני

Forms
יצירת טופס לאיסוף
מידע או בוחן ,ציון
ומשוב

