
 

   וההיבחנות באקדמיההלמידה  ת להנגשתוסייעות מ טכנולוגי
 טיפים להכנה מושכלת לקראת מבחנים דיגיטליים ו

 

 

 טכנולוגיה מסייעת לקריאה 

תוכנת הקראה בשלוש שפות עברית, ערבית ואנגלית תסייע לך לקרוא טקסטים מונגשים  •
 .המכללה( )שירות עבור הסטודנטים של

o תוכנת ההקראה יש ללחוץ כאן למעבר לסרטון הסבר על אודות  
o נת התוכנה מתנה לסטודנטים בבית ברללמעבר להדרכת התק 

דרייב )שירות -בכל אתר אינטרנט כולל קבצים שיתופיים בגוגל אפשרות להקראה דיגיטלית •
  .חינם למשתמשי כרום ולבעלי חשבון ג'ימייל(

 יש ללחוץ כאן למעבר להסבר על אודות תוסף הקראה לדפדפן כרום •
 

 טכנולוגיה מסייעת לכתיבה 
דרייב  -דיגיטלית )הקלדה קולית או תמלול( בקבצים שיתופיים בגוגל אפשרות להכתבה •

  .)שירות חינם לבעלי חשבון ג'ימייל(
o יש ללחוץ כאן לדפדפן כרום כתבהתוסף ה הסבר על אודות למעבר לסרטון . 

  פרק כף היד בתנועת מקשי המקלדת למתקשים מוטורית שימוש יעיל בקיצורי •
o למעבר לפירוט קיצורי המקלדת היעילים ביותר יש ללחוץ כאן 

 

 טכנולוגיה מסייעת לשמיעה 
  סינכרוני או בצפייה בסרטון )שירות חינם לכולם(אפשרות לתמלול בזמן אמת, למשל בשיעור  •

o למעבר לאתר התמלול יש ללחוץ כאן  
 

 טכנולוגיה מסייעת לראייה 
 .אפשרות להפעלת זכוכית מגדלת )שירות חינם לכולם( •

o למעבר להוראות הפעלת הגדלה במסך שלך יש ללחוץ כאן   
 

 :טכנולוגיה מסייעת למיקוד קשב
לך  אפשרות למניעת הסחות והפרעות על גבי המסך שלך ומיקוד הקשב בתוכן החשוב •

 'ימייל(. שירות חינם למשתמשי כרום ולבעלי חשבון ג)
o למעבר להסבר על אודות תוסף המיקוד לדפדפן כרום יש ללחוץ כאן. 

שירות חינם  וגופנית )הפסקות יזומות במהלך הלמידה כדי לאפשר התרעננות מחשבתית  •
 'ימייל(. ולבעלי חשבון גלמשתמשי כרום 

o למעבר להסבר על אודות תוסף הפסקה יזומה לדפדפן כרום יש ללחוץ כאן . 
 
 

 טיפים להכנה מושכלת לקראת מבחנים דיגיטליים: ארגון חומרי הלמידה 
   .במבחן בית או עבודה הדגמה למפרט תכני הקורס להתמצאות יעילה •

 . דעהדורש זכירת י הדגמה לתרגול לקראת מבחן בית •
 
 
 

 !והעיקר שיהיה בהצלחה ובהנאה מהלמידה
   שרונה אליאס מרכוס

 רכזת נגישות וטכנולוגיה מסייעת בלמידה דיגיטלית 
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