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פיתוח חומרי הוראה  –תוכנית השתלמות 

 Canvaבאמצעות 
 17:00-19:30' דיום  - אריאלפסג"ה 
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סינכרוני /  3 שגית חדד

 אסינכרוני

9 10.5.23 
 ד'

 Canvaקידום תהליכי כתיבה באמצעות 
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 להגשה עד המפגש האחרון: – מטלת סיכום קורס

או  )עבודת הסיום תוגש בסביבת המודל  עבודת סיכום הנחיות לכתיבת מטלת הסיכום: 

 (בסביבה שאושרה ע"י הפסגה

משימות שניתנו במהלך כל ההשתלמות )בתום כל מפגש ה 9מתוך  7של תלקיט 

משימה לביצוע על הנושא הנלמד(, ורפלקציה על בחלק האסינכרוני תינתן 

-שהופקו בהקשר לאפשרויות השימוש ב ,תהליך הלמידה ועל התובנות החדשות

Canva .בכיתה עם תלמידים בעקבות הלמידה 

 שאלות להתייחסות: –רפלקציה 

 מה אני לוקח/ת איתי מהקורס הלאה לשימוש בכיתה או לשימוש אישי?

 לשרת אותי בהוראה? איך מה שלמדתי בקורס יכול

 איך זה יכול לשרת את התלמידים שלי?

 באילו קשיים נתקלתי במהלך ההשתלמות?

 דברים נוספים שרציתי לומר...

 


