כניסת מרצה

כניסת סטודנטים

/https://b.socrative.com/login/teacher

/https://b.socrative.com/login/student

שלב הרישום
פתיחת החשבון הכרחית רק למרצה  /מתרגל ונעשית רק בעת הכניסה הראשונה.
https://b.socrative.com/login/teacher/#register-free/info
תתבקשו להזין מספר פרטים אישיים :שם ,כתובת דוא"ל ,מיקום גאוגרפי ,שם מוסד הלימודים בו
אתם מלמדים ואת תפקידכם במוסד .בסיום התהליך תתבקשו לבחור בין חשבון חינמי לחשבון
בתשלום – החשבון החינמי נותן מענה מספק לצרכי ההוראה.
ניתן לקשר את החשבון לחשבון ה  Googleשלכם.

הזדהות
החל מהכניסה השנייה תתבקשו לבצע הזדהות
באמצעות החשבון שפתחתם:

ההזדהות מיועדת למרצים /מתרגלים בלבד,
סטודנטים נכנסים ללא הזדהות בקישור אחר.

המסך הראשי
לאחר ההזדהות תגיעו למסך הראשי:

הכותרת בראש המסך היא שם החדר הוירטואלי שלכם.


בגרסה החינמית ,מוקצה עבור המשתמש שלכם חדר אחד ובו אתם מעבירים את הפעילויות.
ניתן להעביר רק פעילות אחת בזמן נתון.



שינוי שם החדר -ניתן לשנות את שם החדר באמצעות לחיצה על לשונית " "Roomsולאחר
מכן לחיצה על צלמית ( )iconהעיפרון שלצד שם החדר .בשלב זה ,יש להזין את השם הרצוי
וללחוץ על .Save



איפוס נוכחים בחדר -היות והפעילויות מתקיימות בחדר וירטואלי יחיד ,שהוקצה כאמור לכל
משתמש ,יש לוודא כי החדר ריק ממשתתפים של פעילות קודמת ,לפני הפעלת פעילות
חדשה .לצורך כך יש ללחוץ על צלמית הנוכחות בפינה הימנית העליונה מתחת לשמכם
ולבחור .Clear Room

יצירת שאלונים
על מנת ליצור שאלון חדש או לעדכן/לצפות בשאלון קיים ,יש לבחור במסך הראשי בלשונית
"."Quizzes

להוספת שאלון חדש ,יש ללחוץ על  Add Quizzולפעול על פי השלבים המתוארים (שינוי שם השאלון,
הוספת שאלות ומסיחים ,בחירת התשובה הנכונה לכל שאלה ,הזנת הסברים בהתאם לצורך וכו').
שימו לב ,יש לבצע שמירה לעיתים קרובות ,על מנת למנוע איבוד מידע.

הפעלת שאלונים ושאלות  -לשונית ""Launch

קיימות שלוש אפשרויות להפעלת פעילויות– הפעלת חידון/שאלון שהוכן מראש ( ,)Quizהפעלת
שאלה מיידית ( )Quick Questionsאו חידון תחרותי בין צוותים (.)Space Race


הפעלת שאלון מוכן מראש

להפעלת שאלון שהוכן מראש יש ללחוץ על  ,Quizלבחור את השאלון מתוך השאלונים
שיצרתם ולאחר מכן לבחור מתוך האפשרויות את צורת הניהול של השאלון:

האפשרות המתאימה ביותר להעברת שאלון בזמן אמת בכיתה היא  .Teacher Pacedיש
באפשרותכם לבקש מהמשתתפים להזין שם /מספר תעודת זהות.
לחיצה על  Startתתחיל את הפעילות ותציג על המסך את השאלה הראשונה.
בשלב זה יש לבקש
מהסטודנטים להיכנס
ל Socrative Student
ולהזין את שם החדר
שלכם.
המתינו עד שתראו
שמספר הסטודנטים
בחדר הוירטואלי תואם
את המספר בכיתה
(המספר מוצג בשני
מקומות -ראו צילום
מסך מטה .הסימונים
האדומים מראים את
המקומות בהם מוצגים
מספר המשתתפים שנכנסו לחדר).
הסטודנטים יענו על השאלה ומספר העונים יתעדכן בזמן אמת .לאחר שכל הסטודנטים
השיבו ,לחצו על "? "How'd we doלהצגת ההתפלגות של התשובות של אותה השאלה.
לחיצה על  Nextתעביר אתכם לשאלה הבאה.
בסיום יש ללחוץ על  Finishולבחור את דוח הפעילות שאתם מעוניינים לקבל והאופן בו אתם
מעוניינים לקבל אותו (הורדה ,שליחה במייל וכו').



הפעלת שאלות מיידיות
במידה ואתם מעוניינים לאסוף מידע במהלך השיעור באופן ספונטני ,ניתנת האפשרות
להפעיל שאלה בודדת או רצף של שאלות ,באופן מיידי ללא הכנה מוקדמת.

ישנם שלושה סוגים של שאלות :שאלה אמריקאית ,שאלת נכון /לא נכון ושאלת הזנת טקסט
קצר.
השאלה שתבחרו תופעל מיידית ויוצגו אפשרויות התשובה.

כמו בשאלון ,עקבו אחר מספר המצטרפים ואחר מספר העונים.

לאחר השלמת המענה על השאלה יש אפשרות לסיים את הפעילות על ידי לחיצה על לחצן
ה  Finishאו להתחיל שאלה נוספת על ידי לחיצה על המעגל הרצוי בתחתית המסך.
** שימו לב– בשאלה המיידית בחירת הסטודנטים מוצגת על המסך בזמן אמת ועלולה
להשפיע על תשובות הסטודנטים העונים מאוחר יותר .יש באפשרותכם להחשיך את המסך
עד גמר ההצבעה ולחשוף רק את התוצאות הסופיות.


חידון תחרותי בין צוותים
שימוש בשאלון מתוך מאגר השאלונים של המרצה לביצוע פעילות תחרותית בין
הסטודנטים .יש לבחור שאלון ,לקבוע מספר קבוצות המשתתפות בתחרות ,לבחור צבע לכל
קבוצה ולהתחיל במרוץ.

כניסת סטודנטים
כניסת הסטודנטים מתבצעת מהקישור הבא:
/https://b.socrative.com/login/student
אין צורך לרשום את הקישור המלא ,חיפוש ב  Googleשל צמד המילים  Socrative Studentיביא את
הסטודנטים למסך הכניסה .אין צורך בהורדת אפליקציות או תוכנות ,הממשק הוא אינטרנטי.

הסטודנטים צריכים להזין את שם החדר הרצוי וללחוץ על .Join

