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?מה חשוב בהגדרת קורס אסינכרוני

• 1. Set Clear Expectations

• 2. Utilize Moodle Features

• 3. Provide Structure

• 4. Utilize Technology

• 5. Monitor Progress

• 6. Encourage Engagement

.הגדר ציפיות ברורות1.

.Moodleרים מובנים ב'השתמש בפיצ2.

.ספק מבנה3.

השתמש בטכנולוגיה  4.

עקוב אחר ההתקדמות הסטודנטים5.

.עודדו מעורבות6.
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Set Clear Expectations

:  הגדירו ציפיות ברורות-רובי הבוט•

.העבירו ציפיות ברורות לתלמידים על ידי קביעת מועדים ברורים•

.מתן הנחיות והנחיות מפורטות לגבי מטלות•

. ומענה מהיר לפניות התלמידים•

.ודאו שהתלמידים מודעים למשאבים העומדים לרשותם כדי להצליח•

חשוב לוודא שהתלמידים מבינים את קריטריוני הציון ואת ההשלכות על אי 
.  עמידה בציפיות

שלמה זלביץ מכללת תלפיות  



Set Clear Expectations

ChatGPT

• Start with a clear and concise syllabus that outlines course goals, 
requirements, and expectations

• Clearly communicate deadlines and expectations for assignments, 
assessments, and participation

• Encourage open and regular communication between students and 
instructors

שלמה זלביץ מכללת תלפיות  



Set Clear Expectations

Tome

• It is important to set clear expectations for both the instructor and 
the students. This includes expectations around course structure, 
assignments, deadlines, and communication.

• Explicitly state what is expected from the students and the instructor. 
Make sure to include the timeline for the course, how assignments 
will be graded, and the methods of communication that will be used.

שלמה זלביץ מכללת תלפיות  



Utilize Moodle Features

ChatGPT

• Use Moodle's learning management 
system to provide structure and 
organization for your course

• Utilize Moodle's tools for communication, 
assessment, and feedback

• Personalize the learning experience for 
students with Moodle's adaptive quizzing 
and personalized content

Tome

• Moodle is a powerful platform with 
plenty of features that can be utilized to 
help manage a full online course. Take 
advantage of features such as forums, 
quizzes, and assignments to help keep 
students engaged.

• Make sure to familiarize yourself with the 
features of Moodle and how to use them. 
This will help you create a more effective 
and organized course for your students.

:רובי הבוט
- Moodle הכר את התכונות של פלטפורמתMoodle    ,כיתות  , כגון יצירת לוחות דיונים

.  כדי להקל על סביבת למידה יעילה יותר, וירטואליות וספרי ציונים אלקטרוניים
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Provide Structure

ChatGPT

• Create a detailed lesson plan for each 
week of the course

• Plan for a mix of multimedia and 
interactive activities, such as videos, 
simulations, and quizzes

• Encourage collaboration and 
teamwork through group projects and 
discussion forums

Tome

• It is important to provide structure in 
your online course. This can include 
creating a syllabus, providing 
deadlines, and having set meeting 
times.

• Providing structure will help keep the 
students on track and engaged. It will 
also help the instructor stay organized 
and on top of the course material.

:רובי הבוט
.  ק אין שבועי ומתן לוח זמנים לסילבוס'שלבו פעילויות המעניקות תחושת מבנה ועקביות לקורס האסינכרוני על ידי שילוב צ

ספק משוב  , בנוסף. וכל מידע רלוונטי אחר, פעילויות ומבחנים קרובים, ודא שהתלמידים מודעים מתי אמורות להיות משימות
.בזמן אמת על עבודת התלמידים כדי לעזור להם להישאר במסלול
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Utilize Technology

ChatGPT

• Utilize technology to enhance the 
learning experience

• Use video conferencing software for 
live lectures and virtual office hours

• Incorporate educational tools and 
resources, such as e-books, articles, 
and simulations

Tome

• It is important to utilize technology to 
help manage a full online course. This 
can include using video conferencing, 
online discussion boards, and other 
tools to help keep students engaged.

• Make sure to familiarize yourself with 
the technology available and how to 
use it. This will help create a more 
effective and organized course for 
your students.

:רובי הבוט
תוכנות לשיתוף  , נצל את הכלים הזמינים עבור קורסים אסינכרוניים כגון לוחות וירטואליים

ניתן להשתמש , יתר על כן. ווידאו וכלי שיתוף פעולה אחרים מבוססי ענן/ועידות אודיו, מסך
.  בכלים אלה כדי להקל על למידת עמיתים ואינטראקציה בין תלמידים בקורס אסינכרוני
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Monitor Progress

ChatGPT

• Monitor student progress through 
Moodle's analytics and reporting 
features

• Provide timely and constructive 
feedback on assignments and 
assessments

• Use Moodle's early warning systems 
to identify students at risk of 
disengagement

Tome

• It is important to monitor the progress 
of the students in the course. This can 
include tracking assignments, quizzes, 
and discussions to make sure the 
students are engaged and on track.

• Make sure to keep an eye on the 
progress of the students and provide 
feedback when needed. This will help 
the students stay engaged and on 
track with the course material.

:רובי הבוט
עקוב אחר התקדמות התלמידים לאורך הקורס על ידי שימוש בנקודות נתונים כגון שיעורי  

שימוש בנתונים אלה יכול לעזור לך לזהות אזורים שבהם  . השלמת מטלות וחידונים, סיום קורס
.תלמידים עשויים להתקשות ולספק תמיכה מותאמת אישית בעת הצורך

שלמה זלביץ מכללת תלפיות  



Encourage Engagement

ChatGPT

• Foster a sense of community through 
regular communication and collaboration

• Encourage active participation and 
engagement through interactive activities 
and discussions

• Provide opportunities for students to 
apply and reinforce their learning through 
projects and real-world scenarios

Tome

• It is important to encourage engagement 
in your online course. This can include 
providing feedback, encouraging 
discussion, and providing resources to 
help the students.

• Make sure to foster an environment of 
engagement and support. This will help 
the students stay engaged and motivated 
to complete the course material.

:רובי הבוט
עקוב אחר התקדמות התלמידים לאורך הקורס על ידי שימוש בנקודות נתונים כגון שיעורי  

שימוש בנתונים אלה יכול לעזור לך לזהות אזורים שבהם  . השלמת מטלות וחידונים, סיום קורס
.תלמידים עשויים להתקשות ולספק תמיכה מותאמת אישית בעת הצורך
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Set Clear Expectations
ChatGPT

• Question 1: What is an asynchronous course?
A. A course where students learn at their own pace
B. A course that requires students to be online at a set time each week 
C. A course that requires students to be in-person for all class sessions 
D. A course that has no set structure or schedule

• Question 2: What are the benefits of asynchronous courses?
A. Flexibility in scheduling
B. Interactive classroom experience 
C. Immediate feedback from instructors 
D. Opportunities to network with classmates

• Question 3: How are assignments and assessments completed in an 
asynchronous course?
A. In-person, with the instructor
B. During set class times 
C. Online, at the student's convenience 
D. In a physical classroom

CANVA

1. What is an asynchronous course?

1. course that is taught in an online format with no set 
meeting times

2. course that is taught in a synchronous format with set 
meeting times

3. course that is taught in a hybrid format with some 
online components

4. course that is taught in a traditional classroom 

2. settingWhat are some advantages of asynchronous courses?

1. Increased flexibility and convenience

2. More opportunities for collaboration

3. Increased instructor-student interaction

4. Reduced costs

3. What is the primary format for asynchronous courses?

1. Video lectures

2. Live chat

3. Online discussion boards

4. Synchronous lectures

ייבוא שאלות למודל בקלות
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וואטסאפלקבוצתמוזמנים
AI ההוראהבשירות

ושיח על כלים  רטוניםיסבקבוצה תמצאו 
ופדגוגיה  
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https://bit.ly/3YI7kC8
https://bit.ly/3YI7kC8
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