
 

 

   

 משאבים מומלצים

 

ותשע"  

 ספרים ועזרה בעיצוב סביבות למידה
 

 םשינויי על מאמרים הכולל חופשי ספר
 הדיגיטאלי בעידן פדגוגים

 
המתאר אפשרויות שימוש  ספר אלקטרוני

 במדיה חברתית להשכלה גבוהה 
 

 

 כלים לשימוש בתהליכי למידה

לאיסוף תשובות מסטודנטים. שאלות סגורות )מוצגות   SMSשימוש בהודעות 

 חולון -  HITת )מוצגות בענן(. דורש הרשמה, פיתוח של בהיסטוגרמה( או פתוחו

 דף גבי על ועוד תמונות, מודגשים טקסטים, הערות, סימניות לשמור מאפשרכלי ה

לאתרי   אוריםסימניות ובישיתוף כלי ותיק נוסף מאפשר  .גולשים בו האינטרנט

 אינטרנט לפי קבוצות, קטגוריות ומבנה היררכי .תומך בהערות בעברית.

 אחסון אפשרות יש האקדמיה למשתמשי -  משוכללות מצגות להכין המאפשר כלי

 מורחבת

 בפני להציג לאפשר יכול שונים מסוגים קשרים ויצירת, מושגים במפת השימוש

 מהם אחד. לכך זמינים רבים כלים. ביניהם שריםק עם רחב ידע גוף ודנטיםסט

 בקוד פתוח וגם תומך עברית מוצע כאן

תון, יבאופן חופשי ניתן לפרסם תוכן דיגיטאלי כגון ע - פרסום תוכן דיגיטאלי

 מאמר, ניוזלטר וכו'. התוכן שפורסם יכול להיות זמין לכל העולם.

 הופיע שהמילה הפעמים מספר על מעידה המילים גודל  - ענן מילים מחולל

 .ובולטים גדולים פעמים וכמה כמה עצמם על שחזרו המילים. השונים בטקסטים

 

 

  

 

 

 נים בנושאים לימודייםתכ

מינשק חיפוש  מאגר אובייקטי למידה.
המאפשר מציאת חומרים במאגר בינלאומי 

MERLOT תומך עברית , 

 
 
 

 על העולם בזמן אמת מידע סטטיסטי

 ארגון הסגל האקדמי

המסמך כולל  ארגון הסגל האקדמי ? מהו 

 טופס הרשמה לארגון הסגל האקדמי.

 מידע מהמזכירה האקדמית

עם הסבר על מתן ציונים,  מסמך
 פעילות מחקרית ועוד

 תגידו לנו מה  - נוכל לעזור ב איך 

פניות לצוות תמיכה בשאלות ובקשות 

הקשורות למערכות המחשב במכללה 

 יתקבלו בדרכים הבאות:

 700-4472999 מוקד טלפוני
 help.sapir.ac.ilבקשה מקוונת 

 (84דלפק קבלת קהל )בניין 

 ע מכל מקוםכלים לניהול קבצים ושיתוף מיד

.Google  כנים. השירות יכול לשמש כלי עזר מציעה שירות חינם לניהול ושיתוף ת

 ב עוצמה בניהול הלמידה. ר

יש שירות דומה המספק פתרונות לא   Microsoftאבל  הם לא היחידים. גם ל 

 פחות טובים

 

 

 המכללה האקדמית ספיר

 קישור לדף הפניות ראשי של יום האוריינטציה

  

 מ

 עע

 בעלי לקויות סיוע לסטודנטים
 

 מיום אוריינטציה מצגת מרכז נגישות
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