
יישומים במערכת המודל 
סינכרונית-ללמידה א



כלים להערכת ידע ולביסוסו

חיבור בחנים•

(חות קריאה"דו)מטלות •

שאלות אינטראקטיביות על גבי סרטונים•

הערכת עמיתים•



כלים ללמידה שיתופית

יות/י סטודנטים"חיבור שאלות לבחנים ע•

בלוג•

ויקי שיתופי•

מילון מונחים•

Perusall–כלי לקריאה משותפת של טקסטים •



כלים לניהול הקורס המקוון

(קביעת תנאים להשלמת פעילות)שלבי התקדמות סדורים בלמידה •

משוב  •



שאלותות/מחבריםיות/סטודנטים–בחנים 



שאלותות/מחבריםיות/סטודנטים–בחנים 



–שאלות ות/מחבריםיות/סטודנטים–בחנים 
ית/מנקודת מבט של סטודנט



–שאלות ות/מחבריםיות/סטודנטים–בחנים 
ה את  /שלא חיברית/מנקודת מבט של סטודנט

השאלה



–שאלות ות/מחבריםיות/סטודנטים–בחנים 
מנקודת מבט של מרצה



–שאלות ות/מחבריםיות/סטודנטים–בחנים 
מנקודת מבט של מרצה

ניתן להעביר את השאלה  

לקטגוריה שונה במאגר  

השאלות של הקורס



בלוג



בלוג

–בלוג אחד משותף 
בקורס מפרסמיםיות/במסגרתו כלל הסטודנטים

–בלוג נפרד פרטי 
ת רק בבלוג זה/ומפרסמה /רואה בלוג שלוית/כל סטודנט

–בלוג נפרד גלוי 
ה לראות את הבלוגים של שאר  /ה אבל יכול/ת לבלוג שלו/מפרסמית/כל סטודנט

יות/הסטודנטים



(מנקודת מבט של מרצה)דוגמא –בלוג 



(ית/מנקודת מבט של סטודנט)דוגמא –בלוג 



-



-Confusion report    -



-Confusion report    -
נושאים בהם נערכו דיונים  3תצוגה של 

(פרונטלי/ מסייע לקראת המפגש הסינכרוני )

,



What types of files can be uploaded to

• PDF files

• EPUB book files

• Word documents

• Excel documents

• Source code files (in most popular languages)



H5P–למידה אינטראקטיבית 

הקלטה עצמית חוזק חומרים–1דוגמא 

"html: ".בכל קישור יש להסיר את הסיומת-Relayהקלטה עצמית עם 

"media/video.mp4: "/ולהחליפה בסיומת

הקלטה עצמית בזום  –2דוגמא 

ליוטיובלהעלות קובץ –וכדומה OBS, הקלטה עצמית עם זום

יוטיוב–3דוגמא 

https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/mod/hvp/view.php?id=1217544
https://moodle.achva.ac.il/mod/hvp/view.php?id=422128
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/mod/hvp/view.php?id=1217738


שלבים להוספת שכבת שאלות אינטראקטיביות



שלבים



שלבים



שלבים



שלבים



שלבים



שלבים



שלבים



שלבים



שלבי התקדמות סדורים בלמידה

הגבלת גישה+ השלמת פעילות 

קביעת תנאי להשלמת פעילות1.

(לפי התנאים)הגבלת גישה לפריט כל עוד לא הושלמה הפעילות 2.



קביעת תנאים להשלמת פעילות

:  הפעלת האפשרות•



קביעת תנאים להשלמת פעילות

משאב  /בהגדרות הפעילות

לפנישיש להשלים 

שתינתן גישה 

, פעילות העוקבים/למשאב

תנאים  "הקליקו על 
"להשלמת פעילות



קביעת תנאים להשלמת פעילות



הגבלת גישה

יחידת לימוד שברצונכם /פעילות/בהגדרות המשאב
:להגביל גישה אליהם עד שתושלם הפעילות



הגבלת גישה



משוב



משוב



משוב



משוב



שאלות

liny@bgu.ac.il

08-6472116


