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תוכן המצגת 

?)DE( למידה מבוזרת •

Tegrityמערכת /סביבת•
Tegrity-שימוש משולב ב•
שיקולי יעילות למידה•
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?מה י  למ ידה  מבוזרת
: ארגו ני ת המתבצעת/למידה מאורגנת•

) any place( במקום כלשהו  –

) any time( בזמן המתאים –

) any method( בשיטה מועדפת –

) any media( במדיה כלשהי  –

) any rate( בקצב רצוי  –
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בעיות בח קר למידה  מבוזרת
•DE זו הכלל ה של  לימוד מרחוק )Distance Learning.(
.מונחים רלוונטיים/יש מספר רב מאוד של מושגים•
            –הינו חדש יחסי " מבוזרתלמידה  "דגש /תחום•

WBT.חסרים עדיי ן מודלים ותקנים למימוש

(Blended Learning)ל מידה מ שו לבת 

(Asynchronous Learning)אסינכרונילימוד 

(Virtual Education)ל מידה וירטוא לית 

(Distance Teaching)הורא ה מרחו ק 

e-Learning

(Distributed Learning)לימוד מבוזר 

CBT

(Distance Training)הכשרה מרחו ק 

(Open Learning)לימוד פתו ח 
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Tegrity  מרכיבי מערכת

                ( Tegrityמרכיב ייחודי בקורסים הו א שימוש במערכת  •
http://www.tegrity.com( -מצלמה  שמאפשרת- עגלה מ בוססת:

ג לוח   "העברת שיעור באופן טבעי ע1.
. עליוPPTלבן בעזרת הקרנת מצ גת 

. תפריט וירטואלי על ה לוח לשליטה2.

ל סימון) Interpointer( עט לייזר 3.
. על הלוח

על)   Annotations( כתיבות  4.
.  הלוח  בעזרת עטים צבעוניים
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Tegrityמזוודת /דוכן/עגלת
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Tegrityשידור / מבנה הקלטת
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Tegrity הקלטות במערכת

המערכת מאפשרת גם  הרצת יישומי חלונות ושילובם  •
).   Screen Recorder( בהקלטה  

. HLבמערכת '  Tegrity  גירסת'-כל ה קלטה נשמרת כ•

הסטודנטים נעזרים רבות בהקלטות שמוזרמות להם מ השרת  •
).   /http://dolphin1.cs.biu.ac.il/tegrityראו (

)   בספריות לה שאלה (CD-ROMההקלטות  מסופקות גם על •
כדי לחסוך בהורדות דרך הרשת למחשב המקומי בבית   

.הם לרוב מורצות מהדיסק ה מקומי.  פס נמוך-ברוחב
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Tegrity עריכת הקלטות במערכת
)  Post-processing( המע רכת משפרת א ת  ה ה קלטה  •

.כהקדמה  לעריכה

הו רדת קטעי ם  :  העורך מס פק מ גוו ן  שירותי  עריכה•
ביטול  /הו ספת,   בי טול  סימ נ יות /עדכון, לפי משכי זמ ן 

.  ' וכו,  ים -URL-ט יפול  ב,  ביט ול כתיבות, סימ ו לי יד

,       מנ יסי ון –העורך גמי ש אבל העריכה לוק חת  ז מן   •
כדי לחס וך  , עדיף לבצע   הקלטה  כמה   שיות ר נקי יה 

.בזמן עריכה  לאחר מ כן

לשרת  )  Upload( מבצע ים   העלאה  ,  לאח ר העריכה•
) .Tegrity Streaming Server(ה הזרמה  



A. Frank - T. Bernshtein12

Tegrityמצג ת מערכת 

htm.Default/Class/demo/resources/com.tegrityonline.sessions://http
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☺תיאוריה ל עומת פרקטיקה 
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Tegrity (1)שימוש בהק לטות 

.Tegrityבוצע מחקר שהת מקד  באופן  השימוש בהקלטות  •

.  סטודנטים שלמדו בקורס מולטימדיה49השתתפו •

:פי תווך הת קשורת היי תה-התפלגות האוכלוסייה  על•

התפלגות האוכלוסיה על פי תווך התקשורת

23%

10%

29%

13%

25% רשת מקומית של
אוניברסיטת בר-אילן 
כבלים

ADSL

רשת ארגון/חברה מהירה

קווי טלפון (מודם)
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Tegrity (2)שימוש בהק לטות 

: הוגדרו כשיטת למידה  חשובה ביותרTegrityהקלטות  •

אילן -סטודנטים  שמתחברים מה רשת המקומית  של בר–
.נתנו חשיבות גדולה יותר להרצאות פרונטאליות

סטודנטים שמתחברים מרשתות מהירות נתנו עדיפות –
.Tegrityמוחלטת להקלטות  

:פי כמות ותדירות הש ימוש-בבחירת השיטה  המועדפת על•

  Tegrityוהקלטות  )  PPT( שקפים של הרצאות מ קוונות  –
.נבחרו כשימושיים ביותר

זמינות שיטות  אלו גרמה לירידת הש ימוש בהרצאות  –
ש היו  (צילום  הרצאות  אצל  חברים /פרונטאליות ורישום

). Tegrityשימושיים ביותר לפני זמינות ה ח ומרים בפורמט  
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Tegrity (3)שימוש בהק לטות 

נוכחים  )   א ו לא(ההשפעה ה מרבית על  החלטה  להיות •

:  Tegrityבהרצאות פרונטאליות נובעת מז מינות  הקלטות  

.  סטודנטים טענו  שהם מגיעים פחות לה רצאות82%–

. סטודנטים טענו  שהם לא מגיעים להרצאות בכלל59%–

:תווך התקשורת משפיע•

  במידה   Web- מוזרמות בTegrityעל שימוש בהקלטות  –

.רבה

.  כלל במידה מ סוימתTegrity-על החלטה לא ל השתמש ב–
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Tegrity שימוש משולב במערכת

המערכת מאפשרת שימוש משולב בשלוש שיטות למידה   •

:מבוזרת במקביל

הצגת  מצגת על פני לוח  לבן לכיתה                                                                1.

).אותו מ קום,  אותו זמ ן(הנוכחת  

                  שידור  חי ל משתתפים הרחוקים                                                                             2.

). מקום שונה,   אותו  זמן(

                הקלטת הש יעור ללמידה  עצמאית                                                                            3.

 ) .מקו ם שונה, זמן   שונה(
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נוש אים  ל ה ערכה 
נתרכז בחמיש ה  נ ו שאי ם שבהם   האפ שרויות   ה שונ ו ת  •

: באות לי די ביטוי  בשיקו לי יע ילות   למידה  שו נים

)Annotations( שימו ש בכתיבות  1.

)Interpointer(שימו ש בעט לי י זר 2.

מ צל מת   המרצ ה 3.

)  Interaction(הידו דיות  4.

) Presence Awareness( יידוע ק יו ם 5.
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)Annotations(ש ימוש  בכתיבות . 1

אפשרי להשתמש בעטים , לצורך  הדגשה  או  ביאור דברים•

.  על הלוח  הלבן)   Annotations( ליצירת כתיבות   צבעוניים

רישומים על הלוח  בהרצאה פרונטאלית הי א פעילות טבעית •

. ביותר והכתיבות גם נקלטות בשידור ובהקלטה

:שיקולי יעילות למידה  לכאן ולכאן  הם לדוגמא•

האם  לנסות לה כין את כל החומר מראש בשקף עצמו –
או  (או   להשאיר יותר שטח  לבן בשקף ) השקפים עמוסים(

? כדי  שיהיה  אפשרי לבצע כתיבות) להוסיף שקפים ריקים

כמה להשתמש בכתיבות    ,   בהתחשב בלומדים מרחוק–
או הסתפקות  /לעומת הכלת ה דברים מראש בשקף ו

?בהסברים בקול
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)Interpointer(ש ימוש  בעט  לייזר . 2

ייקלט בשידור , המייצג א ת  מיקום הצבע ת עט לייזר, כדי שאי קון היד•
המ רצה חייב להצביע צמוד על הנקודה עצ מ ה , החי ובהקל ט ה עצ מ ה

.  ללוחבק ירבהצורך זה גורר הימ צ או ת של המרצה . בלוח

ישנה גם אפשרות של החזק ת הע ט  ,  פע מית בע ט-מעבר ללחיצה חד•
דבר היוצר מעין קו , במ צב לחוץ לזמן מ ה או אפילו גרירת העט הל חוץ

. שורה הנדונה/א צבע רציף המבליט  א ת ה כותר ת 

: שיקולי יעילות ל מידה לכאן ולכאן הם לדוגמ א•

סימון (י שימוש בכתיבות "מ תי להדגיש דברים בעט לייזר ומתי ע–
checkmarkאו ציור קו תחתי לדוגמ א  (      ?

ומ תי ) שת ת פוס ר ק בכיתה(מ תי להס ת פ ק בהצ בעה קלילה מ רחוק –
? )שתשודר ותיקל ט (לגרום להצבע ה מהותי ת מ קרוב 

החזקה  (האם ל הצביע מ קרוב ק צרות  או הצבעה מ ת מ ש כת ואיך –
? )במ קום או גרירת העט
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מצלמת המרצה . 3
  Webcamהמערכת הרגילה מגיעה  עם מצלמת מרצה  מ סוג 1.

.  שהיא מצ למת חוזי  ז ולה באיכות נמוכה,  USBעם חיבור 

אפשרי גם להשתמש בכרטיס חו ז י איכותי עם מצל מה  2.

.   בעלות גבוהה  יותר כמובן, Camcorderאנלוגית רגילה או  

אפשרות נוספת מועדפת היא לה שתמש במצלמה  חוזי   עוקבת3.
 )Auto-tracking  (  תנועה )Motion detection  ( או  קול

detection)  Voice  (שתאפשר למרצה  תנועה ח ופשית בכיתה .

:שיקולי יעילות למידה  לכאן ולכאן  הם לדוגמא•

. למידה בשלושת ה א פשרויות שהוצגו/איכות החוזי–

מי קום המרצ ה וגישת הורא תו בשלושת  האפש רויות–
. שהוצגו כאן
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) Interactivity( הידודיות . 4

.    לא  הייתה  גבוההTegrityרמת  ההידודיות עד כה בסביבת •

.   ת מלילי וקולי)  Chat( התאפשר גם שיח  )   beta( רק לאחרונה  •

.השימוש בהצגת לוח לבן ובחוזי  הו א עדיין אסימטרי•

:שיקולי יעילות למידה  לכאן ולכאן  הם לדוגמא•

ה אם עדיפה הפשטות  של חזרת ה מ רצה על , לגבי ס טודנטים בכיתה–
או האם עדיף לעמוד על ) אולי תוך כדי ניסוחה מחדש(השאל ה 

דבר שדורש כמובן , י הס טודנט"קלי ט ת  השאל ה עצ מ ה כפי שנוסחה ע
או ) קבל ת  ושימוש במיקרופון נייד(א ת הש ת ת פות  הס טודנט במ א מ ץ  

.שאולי אפשרי לשלב בין השיטות לפי הצורך

שימוש מיטבי במ סרי ת מליל לעומת  מ סר י קול ושניהם לעומת  –

. והשילוב המוצלח ביניהם, כתיבות  ס טודנט בלוח לבן תוכנה
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) Presence Awareness( יידוע קיום . 5
בעיה עיקרית בקיום יעיל של למידה  מרחוק  היא  מעקב שוטף  •

.  יחס  הסטודנטים הרחוקים ולהפך/של המרצה אחרי מצב

? ) זרימת  מולטימדיה( איך להיות  מיודע לקיום חיבור פיסי •

?)חלופה לקשר עין(איך להיות  מיודע לקיום קשר לוגי  •

:שיקולי יעילות למידה  לכאן ולכאן  הם לדוגמא•

?מינימום יידוע קיום לעומת התייחסות מרבית אליו–

י עוזר מרצה   "י המרצה  או ע"לוגי ע/ביצוע יידוע קיום פיסי–

?   י שילוב שלהם"או ע

שא לות ,  )Polls( הצבעות :  כגון,  יעילות שימוש במעוררים–
.   'ו כו,  )Avatars( דמויות הנפשה  ,   )Quizzes( פתע 
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