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 תומערכת שאלות אינטראקטיבי
 

 לנקודות זמן בהרצאההמקושרות שאלות בקלות מרצה מזין ה 

 הצפיה בהקלטה השאלות מוצגות ללומד השעור או במהלך 

 על תשובתוהלומד מקבל משוב מיידי 

 המרצה מקבל סטטיסטיקה בזמן אמת

 

 
 מהלך השעורסטטיסטיקה בו תשובות  הצגת שאלות וקבלת -   1איור 

 

StreamingQuiz 
 

  הוספת שאלות בצורה קלה ומהירה. 1

 השעור או אחריו מהלךב   

 אוטומטית  מוצמדתשאלה כל . 2

 לנקודת הזמן בה נרשמה    

 . תמיכה מלאה בשאלות פתוחות3

 וסגורות )אמריקאיות(     

 צירת בנק שאלות סינכרוניות . י4

  . במהלך הצפיה בשעור המוקלט, 5

 השאלות מופיעות על חלון הוידאו     

 בנקודת הזמן המתאימה    

 . הלומד עונה , מקבל משוב מיידי 6

 רת ומועברת למרצהותשובתו נשמ    

 . מרצה מקבל משוב מיידי לגבי 7

 הבנת החומר הנלמד במהלך השעור.   

היא לשפר את תהליך הלמידה ע"י  מערכת השאלונים  מטרת

 .במהלך השעור ולאחריו הלומד למרצהמאינטראקציה וקבלת משוב 

מוצגות שאלות , הלהציג שאלותוין להזיכול מרצה ה במהלך השעור

ללומדים באופן ונשמרות כחלק מהשעור בנקודת הזמן בה הוזנו ומוצגות 

מועברות  תשובות, טאבלט או סמארטפון שברשותם. הבמחשב מיידי

 למרצה בזמן אמת ומספקות משוב מיידי על רמת הבנת החומר.

ק מערכת השאלונים מאפשרת לקבל משוב על הבנת החומר גם כחל

המרצה מזין שאלות  המבוסס על שעורים מוקלטים. לימוד מקווןמהליך 

פתוחות או סגורות דרך ממשק הצפיה וללא צורך בהתקנת אפליקציה 

כלשהי. כל שאלה מוצמדת לנקודת זמן בשעור המוקלט. המרצה מזין גם 

בזמן , בנקודת הזמן המתאימה את התשובה הנכונה שנשמרת במערכת.

על וצג באופן אוטומטי שאלה תהוידאו יעצר וההצפיה בשעור המוקלט, 

מן את התשובה סחלון הצפיה. הלומד יתבקש להזין את תשובתו או ל

וזו נשמרת תשובתו נכונות לגבי הנכונה לדעתו. הלומד מקבל משוב מיידי 

 .ומועברת למרצה לקבלת משוב וסטטיסטיקות

 

מספקת פתרון מלא למתחמי סימולציה  SimulStream מערכת 

 .ילות רבה בשימוש במשאבי המתחםמאפשרת גמישות ויעמתקדמים ו
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 לומדלשאלה מוצגת הוהוידאו עוצר  -   2איור  

 

 למערכות להקלטת שעורים והן למערכות סימולציה של מתחברת הן   Streaming Quizמערכת  •

Streamitup 

• Streaming Quiz  מאפשרת להוסיף שאלות גם על הקלטות קיימות וכמובן על חדשות ובנוסף על תכני

 Corporate Tube  ו   University Tube הוידאו  יהנצפים דרך פורטלוידאו חיצוניים 

שבהם  מוקלטים ותכני וידא הינם. מרבית התכנים מהביתמקוון העולם האקדמי צועד לכיוון לימוד עצמי 

ולא  מחשבתיוגירוי עצמי ות היא בעיקר לייצר תהליך למידה אלרת השמט. תסינכרוניושאלות משולבות 

 בשעור המוקלט. פסיביתרק צפיה 

רחב באופן נבקנה מידה שעורים הקלטות אוטומטי של ביצוע מאפשרת  Streamitup כבר היום מערכת 

 לומדים בהתאם לקורסים , נושאים והרשאות גישה.לכלל ההשעורים המוקלטים הנגשת את מנהלת ו

ונת ע"י להעשיר את חווית הלמידה המקו למרצה, למדריך ולארגוןמאפשרת  StreamingQuiz מערכת 

 . טיביתאק הדימאת הלומד ללעודדות הוספת שאלות סינכרוניות המ

 להזין את התשובה הנכונה,,(אמריקאיתשאלה  – פתוחה או סגורההמרצה יכול לבחור את סוג השאלה )

אחת  או להסתיר כל הציגומתי ל משוב מיידי לגבי נכונות התשובה שבחרלבחור האם להציג ללומד 

 זאת ממשק מבוסס דפדפן וללא צורך בהתקנת אפליקציה כלשהי.כל  – מהשאלות המשוייכות לשעור

StreamingQuiz  ת התשובות שהתקבלו מהלומדים אבזמן אמת השומרת  תאוטומטיכוללת מערכת

מרצה . השאלה המתאימהבצמוד למציגה אותן למרצה ומסדרת את התשובות באופן כרונולוגי , השונים

  בזמן אמת.ואות גישה שכל מקום בהתאם להרע"י תצוגה גרפית מבסטטיסטיקות  ףואות בנתונים צפליכול 

 

 

 


