
,אגף יישום חוק החינוך המיוחד
הכלה והשתלבות

משרד החינוך

הופק עבור משרד החינוך על ידי מטח

.03-6200622תמיכה בטלפון מוקד הניתן לפנות ללסיוע טכני . בדיוק14:30המפגש יחל בשעה 



–להפוך סרטונים לאינטראקטיביים 
להפוך תלמידים לפעילים

בהנחיית טל גנאינסקי



רכז הדרכה טכנולוגי 
@ בארגון הנוער נטע
בעמותת תפוח

בתואר שני בטכנולוגיות  
במערכות למידה

עולם  "היוטיובבעל ערוץ 
עם כחצי מיליון צפיות" ההייטק

טל גנאינסקי... קצת עליי



התועלת הגדולה של הכלי שנלמד

לאקטיביפסיבי

מודל קשב וריכוז
הכיתה  "

"ההפוכה

איסוף נתונים  
ומעקב אחר 

התקדמות



ראשי פרקים

1
ההזדמנויות שמלוות  

אותנו בהוראה  
המקוונת

2
דרכי התמודדות 

דיגיטליים עם האתגרים  
השונים

3
היכרות עם הכלי  

playposit



ההזדמנויות שיש לנו בהוראה המקוונת

http://www.tricider.com/brainstorming/2mVMIw93ZhZ

במטאפורה הזדמנות שיש לדעתכם בעידן המקוון/הציגו במילה אחת

http://www.tricider.com/brainstorming/2mVMIw93ZhZ


התמודדות עם אתגרי ההוראה מרחוק
מידע בסרטון/באמצעות הטמעת שאלות

?  כיצד נוכל לאפשר ללומדים להיות חלק פעיל בסרטון



דרך התמודדות עם אתגרים באמצעות
סרטונים אינטראקטיביים ולומדות

להפוך את הלומדים לפעילים



דרך התמודדות עם אתגרים באמצעות
סרטונים אינטראקטיביים ולומדות

להפוך את הלומדים לפעילים



playpositהיכרות עם כלי 

העלאת סרטון•
קיר שיתופי ועוד, סקרים, הטמעת שאלות•

על מנת להיכנס לכלי

playpositנכתוב בחיפוש גוגל 



playpositהיכרות עם כלי 

-ברגע שנכנסנו פנימה

נבצע התחברות, תחילה



playpositהיכרות עם כלי 

נבצע הרשמה

Instructorונציין כי אנו 



playpositהיכרות עם כלי 

.  יופיע לפנינו מסך עם כל הפרויקטים שלנו, כעת

.ניצור אחד חדש



playpositהיכרות עם כלי 

הגענו למסך בעל שלושה חלקים
נזין את הקישור לסרטון שבו נרצה, תחילה

לבצע את הפעילות



playpositהיכרות עם כלי 

האינטרנט: הווידאופדיה



playpositהיכרות עם כלי 



יצירת האינטראקציות



ניגש לזמן הרלוונטי ליצירת האינטראקציה, ראשית



זובשניהונלחץ על יצירת האינטראקציה 



בחירת האינטראקציה הרלוונטית



יצירת סקר תוך כדי הסרטון



יצירת סקר תוך כדי הסרטון



יצירת סקר תוך כדי הסרטון



יצירת סקר תוך כדי הסרטון



יצירת אינטראקציה נוספת



קיר שיתופי–יצירת אינטראקציה נוספת 



קיר שיתופי–יצירת אינטראקציה נוספת 

ב"שתפו במשפט או בתמונה את התפתחות האינטרנט בארה



פרסום הסרטון האינטראקטיבי לתלמידים



פרסום הסרטון האינטראקטיבי לתלמידים



שליחת קישור מהיר–שיטה אחת 



שליחת קישור מהיר–שיטה אחת 



חיבור התלמידים לכיתה ומעקב אחר למידה-2שיטה 



חיבור התלמידים לכיתה



חיבור התלמידים לכיתה

הכיתה של טל



שיוך הסרטון לכיתה–חיבור התלמידים לכיתה 



שיוך הסרטון לכיתה–חיבור התלמידים לכיתה 



שיוך הסרטון לכיתה–חיבור התלמידים לכיתה 



class codeיצירת –חיבור התלמידים לכיתה 



class codeיצירת –חיבור התלמידים לכיתה 



class codeיצירת –חיבור התלמידים לכיתה 



ממשתמש תלמיד–חיבור התלמידים לכיתה 

Studentהתלמיד יסמן כי הוא 



ממשתמש תלמיד–חיבור התלמידים לכיתה 



ממשתמש תלמיד–חיבור התלמידים לכיתה 

1439312-993650



מעקב אחר התקדמות התלמידים



מעקב אחר התקדמות התלמידים

ניבחר בלומד ספציפי



מעקב אחר התקדמות התלמידים

נתוני לומד ספציפי

בהנחה שסיים את כל השאלות

Doneולחץ בסוף הסרטון האינטראקטיבי על 



מעקב אחר התקדמות התלמידים

נתוני לומד ספציפי

?מה ענה

?מה כתב

...כמה זמן לקח לו



סיכום

לאקטיביפסיבי

מודל קשב וריכוז
הכיתה  "

"ההפוכה

איסוף נתונים  
ומעקב אחר 

התקדמות



?  שאלות
!תודה על ההקשבה


