
Unleashing In-Content Collaboration and Insights

:על סדר היום

היכרות מערכת אננוטו❖

דוגמאות לשימוש❖

שיטות עבודה מומלצות❖

שאלות ותשובות❖



..  חווית הלימוד בימינו

אננוטוהלמידה המקוונתהכיתה הפיסית

בודדה, פסיביתחברתית, אקטיבית

https://www.youtube.com/watch?v=w9qIgsD2Ox4&t=27s
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הפתרון

,ואקטיביתשיתופיתלמידהלחוויתבוידאופסיביתצפיההופכתאננוטו

לשיפורוגורמתהמשתמשיםשלגבוההמעורבותרמתמעודדתאשר

וידאובאמצעותהלמידהובתהליךבתקשורת, בתוכןמשמעותי
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אננוטו במודל  

Moodleאננוטו במערכת •

סרטון עם אננוטוהוספת •

הוספת דשבורד אננוטו•



Moodleאננוטו במערכת 

חיצוניתואין צורך להתחבר למערכת moodleמוטמעת בתוך מערכת אננוטו •

לפיכך כל משתמש מוגדר אוטומטית על סמך הגדרותיו במודל•

ברגע שנוסף סרטון למודל, שכבת אננוטו מתווספת באופן אוטומטי•

במודל" דף תוכן מעוצב"יש להוסיף את הסרטון בתוך , על מנת שאננוטו יופיע על כל סרטון•

יש להוסיף כל סרטון בדף תוכן מעוצב נפרד •

:לדוגמה, תמיכה ברוב סוגי הנגנים•

•YouTube

•Vimeo



הוספת סרטון למודל כך שאננוטו יופיע עליו
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הפעלת עריכה. א

פעילותאומשאבהוספת .ב

:בוחרים, הפעילויותברשימת .ג

פסקה מעוצבת

או    

דף תוכן מעוצב

"הוספה"ולוחצים

:  כמו בהסבר הבא, יש להכניס את הסרטון כדף תוכן מעוצב, כך שאננוטו יופיע עליוmoodle-על מנת להוסיף סרטון ל

לבחירתך -שתי השקופיות הבאות מדגימות הוספת סרטון ממקורות שונים 



למודלYouTube-הוספת סרטון מ

:בתוך דף התוכן המעוצב, Youtube-על מנת להוסיף סרטון מ

שם הסרטון  מגדירים את . א

:כמו בתמונה הבאה, בוחרים הוספת מדיה" תוכן"בחלונית . ב

שומרים את השינויים בקורס  . ד

":הוספת מדיה"ולוחצים " קישור"לסרטון בחלונית ( URL-כתובת ה)מדביקים את הלינק . ג

אננוטו יופיע על גבי הסרטון



הוספת סרטון מקובץ במחשב למודל

:על מנת להוסיף סרטון מקובץ השמור במחשב לתוך דף התוכן המעוצב

שם הסרטון  מגדירים את . א

:כמו בתמונה הבאה, בוחרים הוספת מדיה" תוכן"בחלונית . ב

"העלאת קובץ זה"בוחרים את הקובץ אותו מעוניינים להעלות ולוחצים . ד

שומרים את השינויים בקורס  .  ה

":עיון במאגרים"בוחרים . ג

אננוטו יופיע על גבי הסרטון



לקורסאננוטודשבורדהוספת

"  הפעלת עריכה"לוחצים על . א

יחידה בהם אנו רוצים להוסיף את הדשבורד/ הולכים לעמוד .ב

פעילותאומשאבהוספת: לוחצים על .ג

:אתבוחריםהפעילויותברשימת .ד

Annoto Dashboard-

(מוקף בירוק בתמונה משמאל" )ניהולממשקננוטוא(: "במידה ושם המשאב מוגדר בעברית)או 

"הוספה"ולוחצים

אותולהוסיףבחרתבולקורסיתווסףאננוטודשבורד



דוגמאות לשימוש
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למידה מודרכת
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למידה שיתופית
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שיפור מיומנויות
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משימות ומטלות הגשה

למידת עמיתים אינטרקציה בין סטודנטים

כיתה הפוכה



סוגי שאלות

רפלקציה

?  מה דעתכם על ההתנהלות של המורה בנקודה זו•

?האם הייתם בוחרים להתנהל אחרת•

?מה אני לוקח מהסרטון ומיישם אצלי•
?(בסיטואציה המוצגת בסרטון)מה הייתם משפרים •

רגשי

?הסיטואציה גורמים לכם להרגיש/ איך הסרטון•
?מדוע? למי מהדמויות בסרטון הכי התחברת•

קוגניטיבי

בעד ונגד/ יתרונות וחסרונות•

ניתוח הסרטון לפי מודל מסוים•

רעיונות נוספים להתמודדות עם הסיטואציה שרואים בסרטון•
:שאלות המחייבות תשומת לב מלאה של הסטודנטים לאורך הסרטון•

o" אילו אלמנטים שלXזיהיתם עד כה בסרטון ?"

o" כמהYספרתם עד כה ?"

לשים לב האם יש משמעות לכך שמשתתפים  )שאלות המציגות את הבנת התוכן •

(עלולים לענות את אותה התשובה

עידוד השיח

?איך התמודדתם איתו. ספרו דוגמא של מקרה שקרה לכם•
?כיצד היית מתמודד איתה–משתתפים אחרים על גבי הסרטון 2הגב לסיטואציה שחלקו •



דוגמאות לפעילויות

במרחב האישי

מענה במחברת האישית•

ייצוא  •

שליחה  •

במודל" הגשת מטלה"אפשר באמצעות •

באמצעות עצירת הסרטון

המורים מגיבים במרחב השיתופי או האישי של אננוטו, להעלות שאלה, ניתן לעצור את הסרטון

H5Pאפשר באמצעות •

במרחב השיתופי

מענה על שאלות במחברת השיתופית•

לייקים לתגובות אחרות•

(Comment-בניגוד ל reply)מענה לתגובות אחרות •
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מומלצותעבודהשיטות
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לפני שהסטודנטים נכנסים לצפות בסרטוןתגובותהוספת•

שתילת תגובות בנקודות זמן שונות על גבי הסרטון•

להציג ידע, לענות, רתימת הסטודנטים להגיב-ניסוח כשאלה •

עודדו אותם להשיב זה לזה–" אמנות התשובה"למדו את הסטודנטים את •

י הוספת סרטונים כתגובות"ע" שכבת העשרה"ניתן להשתמש באננוטו כ•

כדי לעודד שיח מעניין ואיכותי" לייק של מרצה"ניתן להשתמש ב•

:  משימות/ סוגי מטלות•

o (יעודד גיוון בתשובות)מענה על שאלות במרחב השיתופי

oייצוא הקובץ ושליחתו להגשה, מענה על שאלות במחברת האישית



:צור קשר

Gili.Cohen@Annoto.net

לערוץ היוטיוב שלנוכאןלחץ 
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:אתר

www.Annoto.net

mailto:Gili.Cohen@Annoto.net
https://www.youtube.com/channel/UCLpTqywRf1_DobM7rRulcTg

