מדריך שימוש להפעלת מפגש סינכרוני
באמצעות מערכת Unicko

מה במדריך
מערכת להוראה ומפגשים סינכרוניים  ...............שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
אפשרויות יצירת מפגש סינכרוני  .................... :שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
יצירת שיעור סינכרוני כחלק מקורס על ידי מורה  .שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.
הפעלת שיעור סינכרוני כחלק מקורס על ידי מורה 3 ....... ................................
הפעלת שיעור סינכרוני כחלק מקורס על ידי תלמיד ( סטודנט ) 5 ........................
יצירת מפגש פתוח  /אירוע  -דרך ממשק המערכת של 7 ........................ Unicko

עם הכניסה עומדות בפני המרצה כלים אפשרויות שונות
מבנה מסך עבודה

מסך העבודה מתחלק לחלק מרכזי <כל הצד הימני> והחלק השמאלי
בחלק המרכזי מצויים כלי העבודה והאפשרויות העומדות בפני המרצה <תמונה
מעלה>
בחלק השמאלי מצב המשתתפים הנוכחי במפגש וחלונית צ'אט <התמונה מטה <

כלי העבודה של המרצה
כלי התפעול של המפגש נמצאים בצד הימני של המסך .יש סרגל כלים כפי שניתן
לראות בתמונה הבאה

הלחצנים המצויים על סרגל התפעול

 התנתקות מהמפגש העלאת קובץ לתצוגה ושימוש במפגש שמירת תוכן השיעור לקובץ בטל מגע <??> התחלה וסיום הקלטת שיעור יצירת שאלת סקר/חוות דעת להפעלה במהלך המפגש הצבעה. הפעלה והשתקת מיקרופון -הפעלה והשתקת וידאו

 . 1חלק שמאלי של הסרגל:

מעבר בין אפשרויות תצוגה שונות על ידי הקלקה עם העכבר על הלחצן הרצוי
ניתן להציג דברים כגון :מצגת וקבצים שונים ,לוח כתיבה לבן ,מצלמת וידאו
לתצוגת הדובר ,וידאו מאתר ,שיתוף מסך המחשב
 . 2בסיום המפגש יש:
 . aלשמור את התוכן במידה ורוצים להעביר לתלמידים/סטודנטים
 . bלהקליק על ' התנתק ' על מנת לסיים את המפגש
דברים נוספים
בצד שמאל של המסך יש פאנל של השיעור ובו רואים את :רשימת המשתתפים
בשיעור ,הקבצים שהועלו במהלך השיעור וכן את הצ'אט (רב  -שיח) של השיעור

מרצה/מעביר שיעור יכול להעביר למשתתף את היכולת לבצע אחד או יותר
מהדברים הבאים:
רשות דיבור ,הצגת דברים (מצגות וקבצים ,לכתוב או לצייר על הלוח ,להפעיל את
מצלמת הווידאו ועוד
הפעלה נעשית על ידי הקלקה על אחד או יותר הצלמיות (אי י קונים) שליד שם
המשתתף:

הפעלת שיעור סינכרוני כחלק מקורס על ידי תלמיד (סטודנט)
 . 1להיכנס לקורס וליחידת הלימוד בה נוצרה הפעילות
 . 2להקליק על השם שניתן בזמן היצירה
 . 3בחלון שנפתח יש להקליק על ' כניסה לחדר '

 . 4יפתח חלון חדש של הדפדפן ובו תופיע המערכת מוכנה לשיעור וההודעה
הבאה <עולה פעם אחת בפעם הראשונה>:

יש לסמן ' 'Vולהקליק על אישור
 . 5המערכת מזהה אביזרי שמע מחוברים למחשב ומעלה חלון ובו בקשה לחיבור
אביזרי השמע והווידאו למערכת דרך הדפדפן .החלון יראה כדוגמת החלון
מטה.

 . 6התלמיד מוכן להשתתף בשיעור

יצירת מפגש פתוח/אירוע  -דרך ממשק המערכת של Unicko
על מנת ליצור אירוע יש לבקש גישת מורה לממשק המערכת של . Unicko
יצירה של אירוע/מפגש פתוח נעשית מחוץ למערכת ניהול הלמידה מוודל.
השלבים ליצירת אירוע/מפגש פתוח:
 . 1יש להיכנס למערכת  Unickoעל פי הכתובת שהתקבלה ממערכות המידע.
 . 2להזדהות אל מול המערכת

 . 3לאחר הכניסה יש להקליק על ' אירועים '

 . 4במסך שנפתח יש להקליק על ' צור אירוע '

 . 5יש למלא את הפרטים

כותרת  -שם האירוע
תאריך  -מועד האירוע  .ניתן לבחירה מלוח שנה שנפתח
משך האירוע  -כמה זמן מתוכנן האירוע להתרחש
זמן המתנה  -כמה זמן לפני תחילת האירוע ניתן יהיה למשתתפים להתחבר
שפה  -בחירת שפה המפגש (אופציונלי מתוך עברית ,אנגלית וערבית
 . 6לאחר מילוי הפרטים יש להקליק על ' שמור '
 . 7האירוע יתווסף לרשימת האירועים הקיימת

 . 8הקלקה על שם האירוע תציג את פרטיו ואת הקישור לאירוע.
את הקישור ניתן לשלוח למשתתפים או לפרסם אותו ברבים (אתר ,רשימת
תפוצה וכדומה)

 . 9מחלון זה ניתן לעדכן את פרטי האירוע ,למחוק אותו וכמובן להיכנס ולהפעיל
אותו.
. 10

לאחר כניסה לאירוע ,תפעול האירוע הוא כפי בדומה לשיעור סנכרוני

. 11

לאירוע מסוים ניתן להוסיף מארח נוסף לאירוע  .מבצעים אותו על
הקלקה על ' הוסף מארח לאירוע '

. 12

. 13

יש למלא את הפרטים של המארח הנוסף

משתתפים נכנסים לאירוע על ידי כניסה לקישור של האירוע ומילוי שם
פרטי ומשפחה

כתב וערך :איציק גרשון

