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 בניית מצגת אפקטיביתסדנת 

 על הסדנה  . א

בעיקר בשיעורים מקוונים המצגת היא מתודה בסיסית וחשובה שיש למורה שעוזרת לו בהעברת  

יהיו את הכלים ליצירת מצגת אשר תמשוך את מלוא תשומת הלב  חשוב כי למורה החומר הלימודי.

   של התלמידים בעיקר בלמידה מרחוק אך גם בלמידה הפרונטלית הרגילה.

בסדנה נלמד כיצד המצגת של השיעור לא תהווה רק כלי קיבול לתוכן אלא תעזור למורה לקדם את  

 מטרות השיעור והלמידה. 

 מסגרת הסדנה  . ב

 שני מועדים  תאריכים: 

 ד'-ב' ו 1מועד 
 20:00בשעה  29/7, 27/7,  22/7, 20/7

 ג' -א' ו 2מועד  
 10:00בשעה  18/8,  16/8, 11/8,  9/8

 מפגשים  4  מספר מפגשים:
 דקות  90  שך מפגש:מ

 10משתתפים:  מינימום

   משתתפים 20  מקסימום משתתפים:

 מורים/ות ל יעד: הק

 power pointבתכנת שליטה בסיסית  תנאי סף / ידע נדרש:

 

 מטרות הסדנה: . ג

בסיום הסדנה המורה יבנה מצגות אפקטיביות תוך שימוש בפונקציות המגוונות שתוכנת הפאואר 

 פוינט מאפשרת, תוך שימת דגש לכללים למצגת אפקטיבית שנלמדו בסדנה. 

 

 תכנית הסדנה:  . ד

 

אופי המפגש   תאריך נושא  מפגש 
/    סינכרוני)

 סינכרוני -א

 פתיחה, הכרות והצגת מטרות הסדנה. 1
 כללי יסוד בבניית מצגת  

 זיקוק החומר הנכנס למצגת )מה נכנס ומה נשאר בחוץ?( 
 תרגול  

)למפגש הבא על כל מורה להגיע עם דוגמא למערך שיעור עליו  
 (בהמשך הסדנה מעוניין לעבוד ולתרגל

 סינכרוני  

תיבות טקסט, עומס הטקסט, בחירת  עבודה נכונה עם טקסטים ) 2
 פונטים, גודל ועוד( 

 הורדת פונטים 
 בחירת צבעים נכונה למצגת 
 עבודה עם אלמנטים במצגת 

 )על מערך שיעור(  תרגול

 סינכרוני  
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 "תמונה אחת שווה אלף מילים"  3
 תמונות במצגת עבודה עם 

 בחירה נכונה של תמונה להעברת המסר 
 וחוק זכויות יוצרים  אתרים חינמיים מומלצים להורדת תמונות

 שיעור( )על מערך   תרגול

 סינכרוני  

 הפיכת המצגת לאינטראקטיבית  4
 ת סרטונים, קישורים לחידונים וכו. הוספ

 יצירת סרטוני סמן
 הורדת תוספים 

 )על מערך שיעור(  תרגול

 סינכרוני  

 

 : תוצרי הסדנה . ה

 בסיום הסדנה המורה יבנה מצגת אפקטיבית עפ"י הכללים והטכניקות שנלמדו. 


