מטרה מרכזית :הכנת
טופס מקוון לאיסוף תגובות
וליצירת בחנים.

סביבה365 :
קהל היעד:
מנהלים ,מנהלה ,מורים,
תלמידים

שימושים:
בחנים ,הגשת משימות,
שיעורי בית.

צורות הדרכה:
סרטונים ,מדריך כתוב,
מאמרי תמיכה.
סביבות ענן לחינוך

 365פורמס
Forms

הדרכה

 365פורמס
היישום פורמס מאפשר לאסוף בקלות מידע ממשתמשים
רבים .נוח גם מהנייד.
ניתן ליצור מגוון סוגי שאלות  -רב ברירה ,תיבות סימון,
דירוג ,ליקרט ועוד .ניתן לאסוף קבצים ואף לחלק טופס
למקטעים עם לוגיקה .בתוך הטופס אפשר להטמיע תמונות
וסרטונים ,אפשר לשנות סגנון עיצוב ולהחליף תמונה
ראשית.
העריכה של הטופס יכולה להיות שיתופית ,קל לשכפל
ואפשר לייבא שאלות מקובץ אל תוך הטופס.
התשובות נאספות בקלות ומוצג סיכום גרפי ,סיכום יחידה
ואפשר גם לפתוח טבלה עם פירוט התגובות.

היכרות -
למה?

שימוש מיטבי

טיפים
וטריקים

היכרות -
איך?

דוגמאות
מהשטח

שאלות
נפוצות

היכרות  -למה?
איך מתחילים להשתמש בפורמס:
אם יש לכם סביבת ענן של  365בבית הספר  -אתם יכולים להיכנס
בחשבון הארגוני.
ולהשתמש בפורמס! לחצו על מגש האפליקציות
היכרות  -למה?
●
●

(אנגלית עם כתוביות)

הטופס הוא דרך פשוטה לבצע איסוף .מילוי הטופס נוח מכל
מכשיר ,ולא בהכרח דוורש כניסה בחשבון ארגוני.
התוצאות מכל ממלאי הטופס מתרכזות באופן גרפי ובטבלה
אחת מאורגנת .קל לעיין בנתונים שנאספו ,לארגן ולעבד את
המסקנות שעולות מהם.

היכרות  -איך?
●
●
●

איך להתחיל טופס .סרטון הסבר יצירת טופס  /בוחן ,מדריך כתוב.
סוגי שאלות .)4:35( .מיקרוסופט.
עיצוב :שינוי ערכת נושא של טופס הוספת תמונה או סמל לכותרת
עליונה בטופס ,הוספת תמונה לשאלה,
תמונה ,הוספת סרטון וידאו לשאלה

●

שינוי גודל התמונה ,מחיקת

איך לשתף לעריכה ,איך להפיץ למילוי ולא להתבלבל ביניהם .שיתוף
הבוחן או הטופס שלך ושיתוף פעולה עם אנשים אחרים ,שיתוף בוחן או טופס
כתבנית
הגדרה כמבחן ,ניקוד .חסימת הגישה לאינטרנט במהלך בוחן

●
● שינוי סדר התשובות (כדי למנוע העתקה)
● הוספת קובץ לטופס (הגשת קובץ).
תגובות
● איך להציג תגובה יחידה ,סיכום ,גליון .ניתוח התוצאות (.)0:55
● הגדרת התראות במייל או בטימס כאשר ממלאים טופס .איך לקבל
הודעת מייל כשתלמיד ממלא טופס  /איך לא לקבל הודעה כזו

שימוש מיטבי
●

הסתעפויות  -שימוש בהסתעפות בMicrosoft Forms

●

התראות

ממשק עם יישומים נוספים:

●
●

●
●

הטבעת טופס בSway -
הוספת טופס או בוחן לOneNote Online -
יצירת טופס ב OneDrive for Business
יצירת טופס ב Excel Online

דוגמאות מהשטח
●

שאלון לפעילות סביב מעגל השנה ,מיקרוסופט

●

דף עבודה מקוון

●

טופס ביצוע משימות יומיומי

●

בוחן במתמטיקה

טיפים וטריקים
●

הכנת חדר בריחה בפורמס

●

קטגוריה בבלוג של שי ניסן .העלאת קבצים לפורמס ,יצירת
סקר מהיר ,שימוש מתמטי בפורמס ,בוחן אוטומטי בשניות,
הוספת בחנים לסרטונים ,שילוב עם וואנוט -המחברת ,קבלת
התראות בטימס ,איסוף התשובות לאקסל שיתופי.

●

תובנות בינה מלאכותית  -ניתן לצפות בתובנות העולות מניתוח
סטטיסטי אוטומטי של תוצאות הסקר.

●
●
●

העתקת טופס
מחיקת טופס
הדפסת טופס

שאלות נפוצות
●

מה ההבדל בין פורמס של גוגל לשל  ?365סוג השאלות שניתן
לשלב שונה מעט .העיצוב ב 365מופעל על העמוד כולו .יש בניית
שאלון מתמטי שלם .משתלב בצורה נוחה עם יישומי  365אחרים.
שאלות נפוצות
התחלה Microsoft Forms
מהירה

מושגים
●
●

הסתעפויות
תובנות

דברו איתנו

●
●

דף הפייסבוק של יחידת סביבות ענן לחינוך
קבוצת התמיכה בפייסבוק

הדרכות על יישומי
ענן נוספים

למשוב ולהמלצה
על חומרי הדרכה

טופס פניות
ליחידת סביבת ענן

חטיבת הטמעת טכנולוגיות
מנהל חטיבה :קובי רפאלי

מערך הדרכה
פרויקט גם וג"ם (סביבות ענן לחינוך)
רכזת הדרכה :חפציה בן ארצי
מנהלת פרויקט :יעל גרינשפון

