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 מהמחשב  /YouTubeהעלאת סרטון    

 

 : רקע

Annoto  הסרטון. כך צפייה בסרטון ולמידה  היא שכבת וידאו המתלבשת על גבי הנגן ומאפשרת יצירת שיח על גבי

פסיבית הופכת ללמידה אקטיבית ושיתופית , אשר מעודדת רמת מעורבות גבוהה של המשתמשים וגורמת  

 ו. לשיפור משמעותי בתוכן, בתקשורת ובתהליך הלמידה באמצעות וידא 

 במסמך הזה נדגים שלב אחר שלב כיצד מוסיפים סרטונים מנגנים שונים כך שאננוטו יופיע עליהם באופן אוטומטי.  

 

 

 

 ליחידה בה רוצים להוסיף את הסרטון  Moodle -הולכים ל .1

 לוחצים על "הפעלת עריכה"   .2

 
 בוחרים "הוספת משאב או פעילות" .3

 
 בוחרים "דף תוכן מעוצב"  .4

 
 מגדירים שם לפעילות  .5

 בשדה "תוכן" לוחצים על כפתור "מדיה"  .6

               Moodle -העלאת סרטונים מנגנים שונים ל   
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 : YouTube -במידה ומוסיפים סרטון מ. א. 6
 בחלונית "מדיה" מדביקים בשדה "קישור| את הלינק לסרטון אותו מעוניינים להכניס  .7

 
 לוחצים "הוספת מדיה"   .8
 שומרים את השינויים  .9

 הסרטון יהיה מוטמע ואננוטו יופיע עליו.   .10
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 במידה ומוסיפים סרטון מהמחשב: . ב. 6
לוחצים על "עיון במאגרים"   .7

 
 

 ( Choose Fileתחת "העלאת קובץ" )בצד ימין( בוחרים את הקובץ אותו רוצים לצרף )  .8

 

 לוחצים "העלאת קובץ זה"  .11
 שומרים את השינויים  .12
 הסרטון יהיה מוטמע ואננוטו יופיע עליו.   .13
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  Vimeoהעלאת סרטון    

 בתוך דף תוכן מעוצב תתבצע  Vimeoהעלאת סרטון 

 אותו מעוניינים להוסיף  Vimeoבוחרים את סרטון  .1
 : Shareלוחצים על כפתור   .2

 
 :Embedשליד  Show optionsלוחצים על כפתור   .3

 
 שהצפיה בו תהיה הנוחה ביותר:מומלץ להגדיר את גודל הסרטון כך  .4

 : pixels 576*1024  -ל  Fixed sizeיש לשנות את 
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 :  Embedמעתיקים את הטקסט שנמצא בתיבת  .5
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 ליחידה בה רוצים להוסיף את הסרטון  Moodle -הולכים ל .6

 לוחצים על "הפעלת עריכה"   .7

 
 בוחרים "הוספת משאב או פעילות" .8

 
 בוחרים "דף תוכן מעוצב"  .9
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 מגדירים שם לפעילות  .10

 בשדה "תוכן" לוחצים על כפתור "מדיה"  .11

 מגדירים שם לפעילות  .12

 בחלונית "תוכן" לוחצים על החץ הפותח אפשרויות נוספות  .13

 
(    </>)נראה כך:      Embedבוחרים   .14

 
 Vimeo -ב Embedמדביקים את התוכן שהעתקנו מחלונית  .15

 שומרים את השינויים  .16

 יופיע עליו:   הסרטון יהיה מוטמע בדף ואננוטו .17
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   Tedהעלאת סרטון    
 

 H5P  תבצע באמצעותת  Tedהעלאת סרטון  

 בוחרים את הסרטון אותו מעוניינים להוסיף  .1

 : Shareלוחצים על כפתור   .2

 
 :Downloadבוחרים   .3
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 (Downloads)יש לשים לב באיזו תיקיה הוא נשמר, לדוגמא: בתיקיית    MP4 -הסרטון יירד כ .4

 ליחידה בה רוצים להוסיף את הסרטון  Moodle -הולכים ל .5

 לוחצים על "הפעלת עריכה"   .6

 
 בוחרים "הוספת משאב או פעילות" .7

 
 בוחרים "דף תוכן מעוצב"  .8

 
 מגדירים שם לפעילות  .9

 בשדה "תוכן" לוחצים על כפתור "מדיה"  .10

 "H5Pבוחרים "תוכן אינטרקטיבי  .11

 
 Interactive videoבקטגוריית "עורך" בוחרים   .12
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 מוסיפים כותרת לפעילות   .13

 Upload Video Fileבוחרים:  Add a video -ב .14

 ( Downloadsומעלים מהתיקיה במחשב את הסרטון של טד שהורדנו )לדוגמא: 
 שומרים את השינויים  .15

 הסרטון יהיה מוטמע בדף ואננוטו יופיע עליו:   .16
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 העלאת סרטון דרך קלטורה    

 

 מקלטורה תתבצע באמצעות  העלאת סרטון 

 ליחידה בה רוצים להוסיף את הסרטון  Moodle -הולכים ל .1

 לוחצים על "הפעלת עריכה"   .2

 
 בוחרים "הוספת משאב או פעילות" .3

 
 "Kaltura Video Resourceבוחרים " .4

 
 "( Name)בשדה "  מגדירים שם לפעילות  .5
 Add Mediaלוחצים  Videoבשדה  .6
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 צור קשר    

 :Embedמרשימת הסרטונים )או מוסיפים סרטון חדש( ולוחצים בוחרים סרטון  .7

 
 שומרים את השינויים  .8
 הסרטון יהיה מוטמע בדף ואננוטו יופיע עליו:   .9

 
 

 

 

 

    contact@annoto.net  -  רעיונות נוספיםייעצות, או תלכל שאלה, ה

 https://docs.annoto.net/guidesמידע נוסף ניתן לקבל באתר הידע שלנו: 

 . ניתן אף להירשם לערוץ  ובכך להתעדכן על כל הפיצ'רים והתוספות האחרונות. ערוץ היוטיוב שלנובניתן לצפות 

 

mailto:contact@annoto.net
https://docs.annoto.net/guides
https://www.youtube.com/channel/UCLpTqywRf1_DobM7rRulcTg/

