מדריך מקוון לעבודה ב MOODLE -

 :H5Pהוספת וידאו אינטראקטיבי
פעילות  H5Pמאפשרת העלאת וידאו לאתר הקורס ויצירה של תוכן דינמי ואינטראקטיבי כגון :סרטוני וידאו משובצים בשאלות מסוגים שונים כגון שאלות
אמריקאיות ,נכון לא נכון Crossroads, Hotspot ,ועוד

.1
.2
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אם אינכם במצב עריכה ,לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בצד שמאל למעלה
לחצו על הקישור "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים
בחלון שנפתח ,סמנו את האפשרות "תוכן אינטראקטיבי" ולחצו על הכפתור "הוספה"
בשדה "עורך" פתחו את תיבת הגלילה המופיע בצד שמאל ובחרו
ב""Interactive Video

.5

כתבו שם לפעילות

.6

בחלונית שנפתחת לחצו על אייקון ה +
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.7

בחרו אם ברצונכם להעלות וידאו:
 משרת הוידאו האוניברסיטאי קישור מYouTube- העלאת קובץואז לחצו על Insert

.8

כדי לראות את הסרטון לפני שמירת השינויים ,לאחר הלחיצה על
 insertעברו ללשונית Add Interactions

.9

תוכלו כעת ללחוץ על כפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס"
(למטה)
אם ברצונכם להוסיף אינטראקציות לוידאו המשיכו לפי ההנחיות
בעמוד הבא
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להוספת אינטראקציות
 .10בעורך הווידאו עברו ללשונית add interactions
 .11העבירו את הוידאו למיקום בו תרצו להוסיף אינטראקציה
ולחצו על Pause
 .12ואז בחרו בסוג הפעילות על ידי לחיצה על הכפתור הרצוי
שימו לב ,כאשר עוברים עם סמן העכבר מעל הכפתורים ,תראו חיווי המציין
את סוג הפעילות .פירוט סוגי האינטראקציות גם בהמשך מדריך זה

 .13בחלון שנפתח ,הגדירו את הפעילות לפי השדות של האינטראקציה
שבחרתם
 .14לחיצה על "הסתיים" תגרום להטמעת הפעילות בווידאו
שימו לב :אם לוחצים על "להסיר" הפעילות כולה תתבטל ,לא רק
השינוי הנוכחי .לא ניתן לשחזר פעילות שהוסרה.

 .15לאחר הלחיצה על "הסתיים" יופיע סימון במקום שבו נוספה הפעילות
 .16ניתן להוסיף מספר אינטראקציות לפי הצורך
לסיום תגללו למטה ולחצו על "שמירת שינויים וחזרה לקורס"

בעמוד הבא :פירוט סוגי האינטראקציות
אינטראקציה

מה הפעילות?

דוגמאות לשימוש
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הוספת כותרת







ניתן להוסיף כותרת רלוונטית לקורס בהקשר הוידאו המוצג
תרגום כותרת המופיעה בשפה אחרת
הוספת מידע נוסף
הסבת תשומת לב להתרחשות בוידאו
הוספת מידע נוסף המוצג בטבלה

הוספת קישור






ניתן להוסיף קישורים למידע נוסף באתרים שונים
קישור לפעילות אחרת באתר הקורס בMoodle-
דוגמה :סרטון המתאר אובייקט  -הוספת תמונות עם דוגמאות נוספות הרלוונטיות לקורס
הוספת תמונה של "חץ" המדגיש לסטודנט משהו המוצג בוידאו

הוספת טקסט
הוספת טבלה

הוספת תמונה
סוגי שאלות
 Statementsשאלה אמריקאית המאפשרת להגדיר:
 אם סטודנט טעה  -הוידאו 'יקפוץ' למיקום  Xבוידאו
 אם צדק – ימשיך בצפיה או 'יקפוץ' למקום Y
 – Single Choice Setשאלה/שאלות אמריקאיות.
תשובה נכונה אחת
 – Multiple Choiceבחירת מספר תשובות בשאלה אחת

 הוספת שאלה של סיכום פרק – אם טעה ,יחזור על הצפיה בקטע הרלוונטי ,אם צדק ימשיך
בצפיה

נכון לא נכון
 – Fill in the Blanksהשלמת מילים חסרות
 הוספת שאלות ידע ,זכירה ,תרגול
 מסייע בהעלאת מעורבות הסטודנט בצפייה
 מסייע בשמירה על ריכוז במהלך צפייה בוידאו

 – Drag and Dropגרירת מילים לתמונה
 – Mark the Wordsסימון מילים
לדוגמה :רשימת כוכבים ופלנטות  -יש לסמן רק פלנטות
שיבוץ מילים בטקסט ()cloze
 Crossroadsבחירה בין שתי אפשרויות שכל אחת מהן
מעבירה למיקום אחר בוידאו (אין תשובה נכונה ,רק בחירה)
 - Navigation Hotspotסימון מיקום בוידאו שלחיצה עליו
מובילה לקישור או למקום אחר בוידאו
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