
Unleashing In-Content Collaboration and Insights

:על סדר היום

היכרות עם מערכת אננוטו❖

הדגמה❖

דוגמאות לשימוש❖

שיטות עבודה מומלצות❖

שאלות ותשובות❖



..  חווית הלימוד בימינו

אננוטוהלמידה המקוונתהכיתה הפיסית

אקטיבית

חברתית

עשירה במידע

פסיבית

בודדה

ללא מידע

אקטיבית

חברתית

עשירה במידע

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

,ואקטיביתשיתופיתלמידהלחוויתבוידאופסיביתצפיההופכתאננוטו

,  בתוכןמשמעותילשיפורוגורמתהמשתמשיםשלגבוההמעורבותרמתמעודדתאשר

וידאובאמצעותהלמידהובתהליךבתקשורת
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פתרון אחד לכל צורות ההוראה באמצעות וידאו
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הכשרות מורים קורסים מקוונים

למידה מונחית

תובנות על הלומדים תובנות על התוכן

למידה שיתופית
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ממשק ניהול ותובנות למרצה

קבלת תמונת מצב של רמת ההבנה  , ממשק הניהול מספק דרך מהירה ויעילה לתמיכה בלומדים בקורס

הכל נגיש מתוך סביבת הלמידה, בנוסף למתן תובנות על תכני הקורס, והתקדמות הלומדים בקורס

מידע ברמת הקורס מידע ברמת הסירטון מידע ברמת הלומד



מקצת מהלקוחות שלנו  
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מקצת מהלקוחות שלנו



הדגמת המוצר



הוספת סרטון למודל כך שאננוטו יופיע עליו

Created with       by Annoto  © Annoto. All rights reserved

הפעלת עריכה. א

משאבפעילות או הוספת .ב

:בוחרים, הפעילויותברשימת .ג

דף תוכן מעוצב

"הוספה"ולוחצים

:  כמו בהסבר הבא, יש להכניס את הסרטון בתוך דף 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

אננוטו יופיע על גבי הסרטון

פעילות  / הסרטוןשם מגדירים את . א

בוחרים את האפשרות של קישור" תוכן"בחלונית . ב

מדביקים את הקישור של הסרטון בו מעוניינים  . ג

שומרים את השינויים. ד



הוספת סרטון מקובץ במחשב למודל

:על מנת להוסיף סרטון מקובץ השמור במחשב שלי

שם הסרטון  מגדירים את , בתוך דף התוכן המעוצב

:מדיהלוחצים על האייקון של הוספת " תוכן"בחלונית 

לוחצים על " הוספת מדיה"בחלונית 

"עיון במאגרים"

"  העלאת קובץ"לוחצים בצד ימין על " בחירת קובץ"בחלונית 

המאפשר את בחירת הקובץ  , Choose fileולוחצים על 

מהמחשב

מאשרים ושומרים את השינויים

אננוטו יופיע על גבי הסרטון

Created with       by Annoto  © Annoto. All rights reserved



אננוטודשבורדהוספת

"  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

ושומרים את השינויים"( דשבורד אננוטו: "לדוגמא)מגדירים שם לפעילות . ה

אותולהוסיףבחרתבולקורסיתווסףאננוטודשבורד



דוגמאות לשימוש
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למידה מודרכת



(טרם תחילת הקורס)שאלות מרצה על גבי הסרטון 

NYU – Teaching Music in Elementary course
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למידה שיתופית



משתתפים מגיבים על סרטון

"?כמה קשה זה יכול להיות: "סרטון

https://www.youtube.com/watch?v=Vb_jVBo0LwM

:  המשימה

.הגיבו גם אחד לשני. במהלך הצפייהAnnotoצפו בסרט והגיבו על גבי 

https://www.youtube.com/watch?v=Vb_jVBo0LwM
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שיפור מיומנויות
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למידת עמיתים
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אינטרקציה בין משתתפים
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כיתה הפוכה



סוגי שאלות

רפלקציה

רגשי

קוגניטיבי

עידוד השיח

בעד ונגד/ יתרונות וחסרונות•

ניתוח הסרטון לפי מודל מסוים•

שאלות המקשרות לנושא שנלמד קודם לכן•
"? זיהיתם עד כה בסרטוןXאילו אלמנטים של : "כגון,שאלות המחייבות תשומת לב מלאה של הלומדים לאורך הסרטון•

(לשים לב האם יש משמעות לכך שמשתתפים עלולים לענות את אותה התשובה)שאלות המציגות את הבנת התוכן •

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

? מה דעתכם על ההתנהלות של הדמות בנקודה זו•

?האם הייתם בוחרים להתנהל אחרת•

?מה אני לוקח מהסרטון ומיישם אצלי•

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

קוגניטיבי-מטה 

?מה למדת מהסרטון•
?כיצד תפתור את זה? מה נשאר לך לא ברור מהסרטון•



בלי אכוונה/ עם–תגובות לסרטונים 
"טכנולוגיה לצרכי הוראה ולמידה"קורס 

"תמונות וקולות בחברה הישראלית"קורס 

"ניהול כיתה וארגון מערכות למידה"קורס 

מרצה מכווין על גבי הסרטוןללא נוכחות מרצה המשימה ניתנה מחוץ לסרטון



תובנות וניהול שיח באמצעות הדשבורד

באמצעות דשבורד אננוטו ניתן לקבל תובנות על הפעילות  

:הלומד

'בכמה פעמים וכו, כמה מהסרטון ראה, האם צפה-צריכת תוכן של לומד •

(?או גם שאל, רק קרא)האם צפה באופן אקטיבי או פסיבי–רמת פעילות •

?האם הבין מה שלמד-הבנת התוכן •

:הסרטונים

צריכת תוכן•

תובנות על תוכן הסרטונים•

:ניהול השיח

ניהול קליל ומהיר של השיח•



שיטות עבודה מומלצות

הוספת תגובות על הסרטונים טרם תחילת הקורס❖

הוספת תגובות בנקודות זמן שונות לאורך כל הסרטון❖

הזמנת המשתתפים להגיב זה לזה❖

בנקודת הזמן הרלוונטית בסרטון( לינקים או סרטונים)העשרת התוכן באמצעות הוספת תוכן נלווה ❖

ניסוח התגובות כהנעה לפעולה❖

"לייק של מרצה"ניתן לעודד את הפעילות באמצעות ❖

, למשל, זמןXבמידה ואין מספיק פעילות לאחר )ניתן לנטר את הפעילות באמצעות הדשבורד של אננוטו ❖

(ניתן להוסיף תגובת מרצה המניעה לפעילות

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


:צור קשר

Hen@Annoto.net

לערוץ היוטיוב שלנוכאןלחץ 
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:אתר

www.Annoto.net

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

