
 

 סביבות למידה מתוקשבות חינמיות

 עם התמודדות - הצלצולים בין
 .ספרי בית אקלים וטיפוח אלימות

 
 ודיוק לשיפור אתר - קריאה שטף

  ב"י-'ג לתלמידי הקריאה
 צורך יש אך תשלום ללא האתר)

 (בהרשמה
 

 מצגות - בריבוע פרזנטציה
 .בכתה להוראה אינטראקטיביות

 
 - רי דיגיטלספ – החינוכי וגהקטל

 לתלמיד המונגשים לימוד ספרי
 ומאפשרים דיגיטליים באמצעים

, דינמית חוויה ידי על מידע רכישת
 .ואינטראקטיבית עשירה

)שימו לב כי חלק מהספרים בתשלום 
 והמכללה אינה מנויה עליהם(

 - הוראה חומרי - החינוכי הקטלוג
 בהשגת המסייעים ייםדיגיטל תכנים

 לימוד תהליכי ובניית חינוכיות מטרות
 21-ה המאה מיומנויות קידום לצד

 סביבות למידה שנרכשו ע"י המכללה
 

 סביבה – יסודי ועל יסודי אופק
, ללמידה אינטראקטיבית, דיגיטלית
 .הספר בבתי ולהערכה להוראה

)שימו לב כי חלק מהתכנים בתשלום 
 והמכללה אינה מנויה עליהם(

 
 לתלמידים ברשת םוכלי תכנות - עוגן

 קשב הפרעות או/ו למידה ליקויי עם
 .וריכוז

 
 הוראה שעניינם כלים סדרת - גמבה

 מתקשים לתלמידים בקריאה מתקנת
 יכולה התכנית. למידה לקויי או/ו

 הזקוקים, רגילים לתלמידים גם לסייע
 של הראשוניים בשלבים נוסף לתרגול
 .הקריאה רכישת

)אפשרות לכניסה ללא תשלום 
 כאורחים(

 

 המציעה, בינלאומית חינוכי תוכן חברת  - בריינפופ
. החינוך לעולם המיועדים, אנימציה מבוססי תוכן עולמות

 .חינמיים מהסרטונים חלק
תמש וסיסמא כמו במערכת באמצעות שם משכניסה 
 המודל

 

 ושיעורים יישומונים המכילה תוכן סביבת - טיקהמוייש
 שיעור להרכיב יכול המורה במתמטיקה. שונים בנושאים

 יישומון בשיעור לשלב, בסביבה השיעורים רשימת מתוך
 .לתלמידיו ותוא להציגו

 .סטודנטיותל במיילשם משתמש וסיסמה נשלחו 
  

 .אינטראקטיביים לימוד ספרי - לימוד ספרי כותר
באמצעות שם משתמש וסיסמא כמו במערכת כניסה 
 המודל

 
 תוכן ליצירת כלים, ומשחקים, תוכן יחידות מציעים  - גלים

  .'ט-'א כיתות ומורי לתלמידי
 לקבלת שם משתמש וסיסמה ניתן לפנות לספריה

 
 ואת החינוך את לקדם המיועדים ממוחשבים כלים - גוגלה

 יודעים אינם עדיין אשר, צעירים ילדים של ההתפתחות
 עדיין ובכתיבה בקריאה ששליטתם או, וכתוב קרוא

לסטודנטיות הגיל  ינתנו שם ומשתמש וסיסמה .מוגבלת
 הרך בקורס מחשבים בלבד

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל 
 ganor@emef.ac.ilנועה גן אור 

 batchen@emef.ac.ilחן ווייל -בת
 

http://www.itu.cet.ac.il/
http://shetef.cet.ac.il/
http://itu-presentation.cet.ac.il/
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
http://ebag.cet.ac.il/
http://ebaghigh.cet.ac.il/
http://ogen.cet.ac.il/
http://www.gamba1.cet.ac.il/
https://il-brainpop-com.mgs.emef.ac.il/
https://www.yisumatica.org.il/
http://www.kotar.co.il.mgs.emef.ac.il/
https://www.galim.org.il/
https://www.googale.co.il/
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