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הערך הפדגוגי

הלומדים נדרשים להשיב על שאלות  .  בקרב הלומדים" למידה פעילה"המערכת  מעודדת 

מנוהלת על ידי המרצה על ידי , איננה פסיבית אלה מוכוונתהצפייה . במהלך הצפייה בסרטון

. הדגשים והערות , משימות

המערכת  . כמו כן המערכת מאפשרת למרצה מעקב וניתוח של תגובותיהם של הלומדים

.מפיקה דוחות המפרטים נתונים המתארים את הצפייה והביצועים של הלומדים

להעריך ידע ולנהל את הלמידה על ידי הקצאת משימות , בעזרת הסרטונים ניתן לעורר דיון

.   צייה עבור קבוצות לימודיות בקורס

.  וידאו אינטראקטיבי הניתן להטמעה בכל אתריוצרת EdPuzzleמערכת 

הערות כתובות  , המערכת מאפשרת שילוב שאלות מסוגים שונים

.ומוקלטות על גבי סרטונים הקיימים ברשת



ענייניםתוכן

וכניסהרישום•

אינטראקטיביסרטוןיצירת•

כיתהניהול•

בקרהניהול•

לשימושטיפים•



ורישוםכניסה

/https://edpuzzle.comבכתובתלאתרוהיכנס

תחילה תתבקשו לבחור האם תרצו להשתמש  

. באתר כמורים או כתלמידים

כמורה מאפשרת הרשאות עריכה של  כניסה 

. הסרטונים

של תלמיד מאפשרת צפייה ומענה על  כניסה 

השאלות המשולבות בסרטונים בלבד

לאחר הכניסה תוכלו לבחור האם לצפות  

או בכניסה , בהדגמה של שימוש במערכת

.למערכת

https://edpuzzle.com/


הרשמה

 ,Google, Edmodoתוכלו להירשם באמצעות חשבון 
 Edpuzzleאו ליצור חשבון חדש במערכת ה 

יש להקליד  Edpuzzle-ליצירת חשבון חדש במערכת ה
.ולבחור סיסמה, כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא

כמו כן ניתן לבחור את שפת העבודה במערכת בחלון  
. התחתון



עבודהשלבי

המערכת מנווטת בקלות את המשתמש  , מרגע הכניסה
ביצירת סרטון האינטראקטיבי משלב לשלב

.בחירת סרטון. 1
יצירת סרטון אינטראקטיבי על ידי הוספת הערות  . 2

.ושאלות
הפניית הסרטון ללומדים. 3
מעקב וניתוח צפייה וביצועי התלמידים. 4

סרטוןבחירת 
תוכלו להוסיף סרט על ידי . תחילה יש לבחור סרטון

שלו בשורה הטקסט   URLהעתקת כתובת ה
או לבחור מאחד ממנועי חיפוש הסרטונים , העליונה

.השמאלי של המסךבצידוהמוצעים לכם 
ניתן גם לטעון סרטון מהמחשב האישי על ידי  

ליד חלון החיפוש Uploadלחיצה על 



חיתוך הסרט  
.לחתוך רק את החלק מהסרט בו תרצו לעסוק ולהציג בפני הלומדיםניתן 

.   ליין קדימה ואחורה-ידי הזזת הפסים האדומים בטיים-נעשה עלהחיתוך 
. החלק הנבחר לעריכה  הקטע המסומן באפור ונמצא בין שני הסימונים האדומים

. דקות7-8להכין סרטונים באורך של עד מומלץ 

. בחלון הימני מופיע הסבר והדגמה של ביצוע כל שלב ושלב-שימו לב 



קריינותהוספת

.הסרטכללאורךקריינותלהוסיףניתן
לקרייןוכןשלכםהייחודיתההוראהגישתלפיהסרטוןאתללוותמאפשרתהקריינות

 .ללמדתרצובהבשפה
הקריינותאתלהקליטישלכןהסרטוןשלהמקוריהסאונדאתתחליףשלכםהקריינות

 .ולהקליטולשובעצירותלבצעניתןההקלטהבמהלך .הסרטוןכללאורך
 .רקערעשיטרללנמנתעלמיקרופוןבאמצעותההקלטהאתלבצעמומלץ

.קריינותשלהקלטהביצועשלוהדגמההסברמופיעהימניבחלון-לבשימו



קוליותהערות הוספת 

, ניתן להוסיף הערות קוליות כגון הקדמה לסרטון
הרחבות אודות חלק , מסקנות, הסבר במהלך הסרטון

הקרנת  , השמעת ההערות הקוליותבעת . 'מסוים וכד
.  הסרט תושהה עד לסיום ההשמעה

לא קיימת מגבלה לכמות ההערות הקוליות שניתן •
.   להוסיף לסרטון

מומלץ להקליט את ההערות הקוליות באמצעות  •
. קולות רקענטרול מיקרופון לשם 

בחלון הימני מופיע הסבר והדגמה של  -שימו לב •
.ביצוע הקלטה של הערה קולית

הפסקה של ההקלטה יש ללחוץ על /להתחלה
.המיקרופון הצהוב בסרגל הזמנים של הסרטון

ניתן בכל שלב למחוק את ההקלטה האחרונה או את  
.כל ההקלטות שנעשו



הוספת שאלות
השאלות מאפשרות  . ניתן להוסיף שאלות בגוף הסרטון

, בדיקת אפקטיביות הסרטון להבנה, הערכת הידע
בחינה  האם הלומדים צפו בסרטון ועוד

בחלון הימני מופיע הסבר והדגמה של הוספת -שימו לב 
.שאלות על גבי הסרטון



: ישנם שלושה סוגים של שאלות

יש -שאלות רב ברירה הערות כתובות בבועיות
. לבחור תשובה אחת נכונה

מופיעים  המחדל בברירת 
ניתן להוסיף . שי מסיחים

.מסיחים נוספים

המאפשרת-פתוחהשאלה
אתלהקלידלסטודנטים

עלללחוץיש .תשובתם
אתולהקלידשלהאייקון
 .השאלה

.ניתן להוסיף ולמחוק את השאלות בכל שלב
את הטקסטים ניתן לערוך באמצעות שימוש בסרגל 

.העריכה בגוף השאלה

להוסיף  , ניתן להוסיף קישור לאתר רלוונטי לשאלה
. לכתוב משוואות לעצב את הפונטים ועוד, תמונה



ניהול כיתה

 ,המרכזיבתפריט  my Classesכפתורעלבלחיצה

כיתותליצור ;שלכםהכיתהאתלנהלתוכלותוכלו

אתלשנות ,לכיתהתלמידיםולהוסיףלמחוק ,חדשות

.ועודהכיתהמאפייני



יש להיכנס אליה ולהוסיף , לאחר הוספת הכיתה
הכיתה את הסרטון על אל יש לשייך . סטודנטים

.לסרטוןידי הוספת הקוד שהופק 

יפתח חלון  invite your studentלאחר לחיצה על  
יוכלו איתוהמציג את הקוד של הסרטון 

.הסטודנטים להיכנס לסרטון  שיועד להם
אל הסרטון הסטודנטים יכולים להיכנס בשתי  

:דרכים
עליהם להכניס את הקוד של הסרטון 1.

.במשתמש האישי שלהם 
ניתן לשלוח להם לינק לסרטון יחד עם קוד 2.

.הכניסה



ובקרהניהול

.  השיעור בזמן אמתלראות את תפקוד הלומדים במהלך ניתן 
.- in classroomיש לבחור ב , ובחירת הכיתה הרלוונטית my Classesעל לאחר לחיצה 

, שימו לב. ניתן לראות מי מהלומדים צפה בסרטון ומהו אחוז התשובות הנכונות שעליהן ענה
.  התשובות הנכונות מתייחסות רק לשאלות רב בררתיות ולא לשאלות פתוחות או להערות



לשימושטיפים

 ישנם שני יישומים המאפשרים  -שליטה בצפייה
למורה להגביל את הצפייה הגבלת מסגרת הזמן  

ללומדים 

 לכיתה ספציפית ששוייךניתן למחוק סרטון–
deleteעל ידי כניסה לכיתה ולחיצה על 


