הוראה באמצעות
מצלמות אוטונומיות
שלום רב,
לקראת החזרה להוראה ולמידה בסמסטר ב' של שנה"ל הנוכחית ,עלה הצורך ליצור אפשרות המשלבת
הוראה פרונטלית בכיתה במקביל להוראה ב .ZOOM-הוראה מסוג זה נקראתHyFlex :
המסמך הנ"ל מרכז את הדגשים והנקודות החשובות להוראת  HyFlexבאמצעות המצלמות האוטונומיות:

הכנה לקראת השיעור

1

יש לקבוע את המפגש באמצעות רכיב ה ZOOM-באתר הקורס במודל
ולשלוח לסטודנטים את הקישור לפגישה באמצעות "הודעות המרצה"

2

שמרו את הקבצים בהם תשתמשו בשיעור (לדוגמה ,מצגת השיעור)
באתר הקורס או ב Disk On Key-והביאו אתכם לשיעור

לפני תחילת השיעור

1

לפני תחילת השיעור ,התחברו ל Moodle-מהמחשב בכיתה
ופתחו את פגישת ה Zoom-שנקבעה

2

בצעו בדיקת תקינות למיקרופון ולמצלמה

3

מומלץ להעביר את המשתתפים למצב .Mute
*במידה ואין מתנדב העוקב אחרי הצ'ט ,אין להשתיק את היושבים
בבית באופן שלא יוכלו לפתוח את המיקרופון חזרה.
חשוב :יש להתחבר מהמחשב בכיתה בלבד ולא מהמחשב
האישי (כיוון שעובדים עם המצלמות האוטונומיות)

הוראה באמצעות
מצלמות אוטונומיות
בזמן השיעור

1

כתיבה על הלוח :חשוב לזכור כי המצלמה
עוקבת אחריכם/ן ,לא אחר הלוח .על כן מומלץ
לעמוד בסמוך לנכתב על הלוח עד אשר
הסטודנטים יסיימו לקרוא ובמידת הצורך להעתיק
את הנכתב על הלוח.

2

כתיבה על הלוח:
לצפייה מיטבית מהמצלמה :יש לכתוב בטוש שחור בעל ראש עגול

3

זכרו להתייחס לסטודנטים/יות בבית ובכיתה
• זכרו להישיר גם מבט למצלמה
• חזרו בקול על השאלות הנשאלות בכיתה לטובת הסטודנטים/יות בבית
• עצרו לשאלות מהצ'אט ,והקפידו להקריא את השאלות לטובת
הסטודנטים/יות היושבים בכיתה

בסיום השיעור

1

יש לוודא כי בתום השיעור המחשב נותר דלוק על מנת לאפשר
להקלטה לסיים את תהליך ההמרה שלה ועלייתה לשרת הווידאו
כשיסתיים תהליך המרת ההקלטה ,תמצאו את הקלטת השיעור בתיקייה
האישית ב Panopto-ותוכלו לשתף את ההקלטה עם הסטודנטים/יות

הוראה באמצעות
מצלמות אוטונומיות

במקרים של תקלות ,יש לפנות
למתאמי המחשוב של הפקולטה

טיפים
• מומלץ למנות "אחראי צ'ט" בכתה
• בהכנת השיעור ,חשבו ראשית כל על אתר הקורס ,העלו אליו את כל החומרים
הרלוונטיים ,לאחר מכן תכננו את השיעור כמפגש סינכרוני בזום ,ורק לבסוף
חשבו על השיעור בכתה ,משום שזה האחרון מוכר לכם והסטודנטיות
והסטודנטים הנוכחים בכתה יעניקו לכם משוב מידי.
• נסו לשמור על קשר עין עם המצלמה
• תקשורת עם הסטודנטים :זכרו לשים לב לצ'ט או אפשרו פרקי זמן לשאלות גם
מהבית
• דיון יכול להתקיים רק במתכונת של מתן זכות דיבור על ידי המרצה ולא במתכונת
של שיח חופשי ,משום שקיימת השהייה בין המתרחש בכתה למתרחש על
המסך
• במידה ומדובר בכתה שאין בה מיקרופונים באזור הקהל – חשוב לחזור על דברי
התלמידים בכתה לטובת הצופים בבית
• מומלץ להשתמש בכלים להוראה פעילה כגון סקרים ,מסמכים משותפים וכיו"ב
מומלץ להשתמש בכלים כמו  wooclap / Zeetingsאו כל כלי שהנכם/ן מכירים

