דמות מופת
דמות מופת היא אישיות דגולה ומוערכת שעשתה מעשים חשובים שהשפיעו על :המדינה ,החברה ,העם,
המורשת ,התרבות ,הסביבה והעולם .דמות המופת מטביעה חותם בהיסטוריה של עמה בשל היותה רבת
פעלים ומצטיינת בתחומים שונים .פועלה של דמות המופת השפיע רבות בתחום עיסוקה ,וגרם לשינוי מהותי
ומשמעותי בדורה ואף בדורות הבאים .דמות המופת דבקה במטרה בכל מעשיה ,והיא משמשת מודל לחיקוי,
לדוגמא אישית ולהערצה.
איזו דמות משמשת בעבורכם כמודל לחיקוי ולהערצה?
כאן הסבירו בקצרה מדוע ,לדעתכם ,דמות זו היא דמות מופת.

כאן תופיע
תמונה של דמות המופת.

בפעילות זו תיצרו סרטון אינטראקטיבי המכבד את מעמדה של דמות המופת שבחרתם.
בסרטון אינטראקטיבי הצופה הוא פעיל .הוא מתבקש להגיב ולהשיב בהתאם לשאלות/למשימות אשר
מופנות אליו.
הנחיות פעולה:
שלב א'  -איסוף מידע אמין על הדמות  -מצאו לפחות שלושה אתרי אינטרנט אמינים שבהם יש מידע על
הדמות שבחרתם.
כיצד יודעים האם האתר שמצאתם אמין? היעזרו בקישור הבא.
שלב ב'  -ארגון ומיון המידע  -מיינו וארגנו את המידע שמצאתם בתוך תרשים זרימה .כיצד ממיינים
ומארגנים מידע בתוך תרשים זרימה? היעזרו בקישור הבא.
שלב ג'  -יצירת הסרטונים  -יש ליצור סרטון לכל מלבן בתרשים .כיצד ליצור סרטון לכל מלבן בתרשים?
שלב ד'  -יצירת סרטון אינטראקטיבי  -סרטון אינטראקטיבי הוא אוסף של סרטונים המקושרים זה לזה
בסדר הגיוני .אתם תקשרו בין סרטון לסרטון על-פי תרשים הזרימה .כיצד יוצרים סרטון אינטראקטיבי
ב"?"youtube
כיצד ממיינים ומארגנים מידע בתוך תרשים זרימה?
תרשים הזרימה נועד להציג את המידע שמצאתם באופן חזותי (ויזואלי) על ידי חלוקת המידע לקטגוריות
ולתת קטגוריות.
נשתמש בתרשים זרימה היררכי המארגן את המידע מן הכלל אל הפרט,
לדוגמא:

הרצל

יצירותיו

מחזות

סיפורת

ארץ
ישראל

מסעותיו

משנתו

בריטניה

גרמניה

לאחר שהמידע מאורגן ,בחרו את הקטגוריות ואת תת הקטגוריות שלדעתכם מסבירות מדוע הדמות
שבחרתם היא דמות מופת .יש להרחיב כל קטגוריה שבה בחרתם מרמת הכותרת לרמה של פסקה
המפרטת את תוכן הקטגוריה.
כיצד יוצרים תרשים זרימה?
לחצו על הוספה> >smartartהיררכיה

תקבלו את הדגם הבא:

כדי לכתוב בתוך המלבן פשוט הקליקו בתוכו וכתבו.

כדי להוסיף מלבנים לתרשים יש להגיע לרמה הרצויה בהיררכיה ,שבה אתם רוצים את המלבן הנוסף ,לסמן
את אחד המלבנים ברמה זו ואז ללחוץ על עיצוב>הוסף צורה> לפני או אחרי  -תלוי באיזה צד אתם רוצים
להוסיף את המלבן.

אם יש לכם הסתעפות רחבה יותר ,ניתן גם להוסיף מלבן למטה על ידי "הוסף צורה מתחת".

כיצד ליצור סרטון לכל מלבן בתרשים הזרימה?
כמו שהמלבנים קשורים זה לזה בתרשים הזרימה כך גם הסרטונים יהיו קשורים זה לזה בעזרת קישורים על
הצג .ניקח לדוגמא את תרשים הזרימה על הרצל ,הסרטון הראשון יהיה על המלבן שבו כתוב הרצל .בסרטון
זה אפשר להציג בקצרה את הדמות שבחרתם ולהפנות את הצופים לקישורים נוספים המעידים על היותה
דמות מופת .על-פי הדוגמא יהיו בסרטון זה קישורים לסרטונים על יצירותיו ,על מסעותיו ועל משנתו בדיוק
כפי שמוצג בתרשים הזרימה.
עליכם להרחיב כל כותרת של מלבן בתרשים הזרימה לפסקה בת שלוש עד חמש שורות לפחות ולהציג זאת
בסרטון באופן ברור ,רהוט ויצירתי ככל האפשר.
לפניכם שלוש אפשרויות ליצירת סרטונים -
א .בעזרת מצגת  -יש ליצור לכל מלבן מצגת שקופיות ובה תמונות מתאימות .אתם תקריאו ברקע את התוכן
הרלוונטי לאותו מלבן .את המצגות יש לשמור כקובץ של סרט ולהעלותן ל"."youtube
ב .בעזרת צילום במצלמת וידאו או במצלמה של סמארט-פון או באמצעות הטאבלט  -צרו סרטונים שבהם
אתם מציגים באופן רהוט ומעניין ,כמו מגישי חדשות או תכנית היסטוריה ,את תוכן המלבנים .בסוף
התהליך יש להעלות את הסרטונים ל"."youtube
ג .בעזרת תוכנת אנימציה " - "powtoonצרו סרטון אנימציה לכל מלבן ובו הציגו את תוכנו של כל מלבן
בהנפשה ובמלל (המלל יכול להיות כתוב ו/או מדובב).

שייכו כל סרטון וסרטון לכותרת המתאימה בתרשים הזרימה כדי שיהיה קל יותר בהמשך לקשר את
הסרטונים לפי התרשים.
כיצד לקשר בין סרטונים ב?"youtube" -
לאחר שכל הסרטונים שיצרתם מוכנים והועלו ל ,"youtube" -אפשר להתחיל במלאכת יצירת הסרטון
האינטראקטיבי.
נכנסים ל "youtube" -ולוחצים על התמונה שלכם שבצד שמאל>סטודיו ליוצרים> מנהל הסרטונים>סרטונים

עכשיו הגעתם למאגר הסרטונים שלכם.
בחרו את הסרטון הראשון ,שהוא המלבן הראשון בהיררכיה> ערוך> הערות

הגעתם למסך עריכת ההערות (הקישורים) של הסרטון.

לחצו על הוסף הערה>הערה

זהו הקישור שנוצר על
המסך .ניתן לגרור אותו
לאן שרוצים וגם להקטינו
ולהגדילו.

עיצוב הקישור

כאן קובעים מתי יופיע הקישור ומתי יעלם .רצוי שהקישור יופיע בזמן
שבו מציגים בסרטון את האפשרויות הנוספות .חשוב שהקישור יופיע
למשך זמן כזה שיאפשר לצופה להספיק ללחוץ עליו.

כך הוסיפו כמה קישורים שתרצו על המסך.
ודאו שבכל סרטון יהיו גם קישורים המובילים למטה בהיררכיה וגם קישורים המאפשרים לחזור אחורה
להתחלה ,כדי שאפשר יהיה להתקדם למידע חדש .במילים אחרות ,צריך ליצור ניידות מלאה לאורך תרשים
הזרימה הבנוי כעת מסרטונים ולא ממלבנים.
כאשר סיימתם להכניס את כל הקישורים לסרטון ,לחצו על "פרסם".

בסוף התהליך חזרו לסרטון הראשון וודאו שניתן להגיע ממנו לכל הסרטונים האחרים בעזרת הקישורים.
רק אז אתם תהיו בטוחים שהסרטון האינטראקטיבי שלכם מוכן לשימוש.

