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  היי,
 הכירו את אננוטו.  

 
Annoto   לגשר על הפער שנוצר במעבר מהכיתה הפיזית לסביבת הלמידה המקוונת )למידה מרחוק(   מאפשרת

על ידי מתן יכולת לניהול שיח על כל נקודת זמן במהלך ההרצאה המוקלטת, כמו גם היכולת לכל סטודנט לנהל  
ות הסטודנטים  מחברת אישית )ועוד יכולות מתקדמות נוספות להעשרת תוכן הסרטונים( וכן לנטר את פעיל 

 בסרטוני הקורס ולקבל תובנות על רמת הבנת החומר.  

 

 . אננוטו מאפשרת דיון על גבי וידאו והעשרתו

באמצעות מתן האפשרות להגיב  שיתופית  ואקטיבית מערכת אננוטו הופכת למידה פסיבית בסרטון ללמידה  

 עצמו. ולנהל שיח על גבי הסרטון 

 

 אננוטו כוללת: 

 מרחב שיתופי  •

הסטודנטים   לבין המרצה ובין ם  בין הסטודנטי  זמינהו  מהירהנגישה,  רת תופי מאפשר תקשויש ה מרחבה
 צמם. ע

חסת,  ח אתכם למיקום המדויק בסרטון אליו התגובה מתייזמן. לחיצה עליה תיק -לת תגית כל תגובה מקב 
 .  ר שלה לסרטוןשק גובה בהמאפשרת לשמור כל תך ובכ

 מחברת אישית  •

  קטעים בסרטון שתרצו להדגיש לעצמכם, לסמן המקום הפרטי שלכם בו תוכלו  המחברת האישית היא
שאלות   לתעד וכן  ב השיתופי, לשים תזכורות רלוונטיות לסרטון לתעד תובנות שעלו מהשיח במרח

 ומחשבות באופן אישי, שאינו חשוף לאחרים. 

שאלות  לעצמם  ם חשובים בו ולתעד אישית לסיכום הסרטון, לסמן רגעירת המשתמשים במחב סטונדטים 
 שך.  עמיק בהן בהמשירצו לה

 ]כיצד לראות  מנת  על כאן  לחץ]או לטבלה  Wordאת המחברת ניתן לייצא לאחר מכן לקובץ 

 Annotoהכירו את 
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 מערכת התראות  •

אלת בסרטון מקבלת  אר מעודכנים באמצעות קבלת מייל התראה כאשר שאלה שש ת להישמאפשר
 .  בסרטון  הב ספת תגואשר נו תשובה או כ

 ר על מה לקבל התראות במייל.  לנהל את ההתראות ולבחו אפשרותך ב

 דשבורד אננוטו  •

o  טודנט( כל סשל בסרטון מסוים וכמכלול,   )בקורס  על הלמידה והפעילות מספק מידע 

o  מאפשר לקבל תובנות משמעותיות לגבי סרטוני הקורס 

o   על גבי הסרטון )מתוך הדשבורד ניתן לענות לסטודנטים,   לניהול מהיר ויעיל של השיח מהווה כלי

 להעניק "לייק של מרצה" ואף למחוק תגובות, במידה ונדרש(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ננוטו מאפשרת:  א

 על גבי הסרטון עצמו )בין מרצה לסטודנטים ובין הסטודנטים( תקשורת נגישה ומהירה  ●

 אליו היא מתייחסת  לרגע בסרטון כל תגובה מקושרת   – שיח תלוי הקשר  ●

אם כפעילים )כותבים תגובות( או כצופים   –צפיה אקטיבית בסרטון ורתימת כלל הסטודנטים לשיח  ●
 )קוראים את השיח ולומדים ממנו(

לאורך הקורס, אשר מאפשרת לסטודנטים רפליקציה על התוכן, וסיכום החומר   ניהול מחברת אישית  ●
 הנלמד בהקשר הנלמד 

על הלמידה בכיתה באמצעות הדשבורד של אננוטו, וזיהוי ראשוני של סטודנטים עם  תמונת מצב קבלת  ●
      ים בתוכן הנלמדפעילות נמוכה בקורס וכן סטודנטים המתקש
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 : ניתן להשתמש באננוטו למטרות שונות בקורסים שונים. להלן מספר דוגמאות אפשריות
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 הזה הלינק  על לחיצה   י" עמידע נוסף לגבי אננוטו ניתן למצוא  

 , על מנת להישאר מעודכנים בכל החידושים. אננוטו  של   היוטיוב ערוץמוזמנים להירשם ל
 

 contact@annoto.net   -לכל שאלה, התייעצות או רעיונות נוספים, ניתן לפנות ל 
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