
moodle-עבודה בקבוצות ב
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מבוא

.  קיימת אפשרות לחלק את הסטודנטים בקורס לקבוצותmoodle-ב✓

לאחר שמגדירים את הקבוצות בקורס ניתן להגדיר פעולות מסוימות  ✓

.ביחס לקבוצה מוגדרת

:  חלוקה לקבוצות מאפשרת✓

. למידה בקבוצות למידה קטנות יותר▪

.הגשת מטלה כקבוצה▪

י קבוצת השתייכות "הגבלת גישה לרכיב מסוים עפ▪



?מה בסדנה

הגדרת קבוצות ועריכתן✓

תלמידים בוחרים קבוצה✓

אוסף קבוצות  ✓

אוספים/פעילויות בקבוצות ✓

הגבלת גישה ברכיב על פי השתייכות לקבוצה ✓



הגדרת קבוצות ועריכתן

קבוצות על פי בחירת המרצההגדרת▪

קבוצות אקראיותהגדרת▪

הגדרת קבוצות ריקות▪

שינוי שם קבוצה▪

מחיקת קבוצה/הוספת▪

הסרת משתתפים מקבוצה/הוספת ▪

הגדרת קבוצות  |( סרטון)הגדרת קבוצות|קבוצותהגדרת

(  סרטון)קבוצות ריקותהגדרת( סרטון)אוטומטיות

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/groups.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Gy0YZVAXKXI
https://www.youtube.com/watch?v=sg2LAXkWsgQ&list=PLj4kfM4IYEdEiEgXG_Eu6KvYE7Rkr8FCK&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=8Gdz-LbXWTk


הגדרת קבוצות על פי בחירת המרצה
נלחץ על ניהול הקורס  1.

. תחת ניהול משתמשים נלחץ על קבוצות2.

.נלחץ על יצירת קבוצה3.

.נקליד שם לקבוצה4.

.נשמור שינויים5.

.נגדיר קבוצות נוספות בהתאם לצורך6.

[9ההסבר כיצד מוסיפים את שמות הסטודנטים לקבוצות יינתן בשקופית ]



הגדרת קבוצות אקראיות

בחלון הקבוצות נלחץ על יצירת קבוצות אוטומטית1.

ליד שם הקבוצה יגדיר @ נגדיר את תבנית שם הקבוצה הסימון 2.

ליד שם הקבוצה  # הסימון . 'וכדBקבוצה , Aאת הקבוצות כקבוצה 

.'וכד2קבוצה , 1יגדיר את הקבוצות כקבוצה 

מספר סטודנטים בכל /פ מספר קבוצות"נבחר האם להגדיר ע

.הקבוצות/ונגדיר את מספר החברים. קבוצה

נקבל קבוצות שבהן משובצים סטודנטים  . נלחץ לשמירת שינויים3.

.לצורך.בהתאם להגדרה, באופן אקראי



הגדרת קבוצות ריקות

הגדרת קבוצות ריקות מאפשרת לסטודנטים להשתבץ באופן עצמאי 

.  לקבוצות

בחלון הקבוצות נלחץ על יצירת קבוצות אוטומטית

נבחר ' ...יצירה אוטומטית'ובתיבה , נגדיר את תבנית שם הקבוצה1.

.'כמות הקבוצות'באפשרות 

.נגדיר את מספר הקבוצות2.

בהקצאה נגדיר ללא הקצאה3.

נקבל קבוצות ריקות בהתאם לכמות הקבוצות . נלחץ על שמירת שינויים4.

.שהגדרנו



הצגת הקבוצות

קבוצות ריקות  •

נוכל לראות את כמות  )קבוצות  שהוגדרו על פי בחירת המרצה •

(החברים בכל קבוצה ואת רשימת הסטודנטים בכל קבוצה



עריכת הקבוצות

נבחר בקבוצה הרצויה ונלחץ על-שינוי שם הקבוצה•

נבחר בקבוצה ונלחץ על-מחיקת הקבוצה •

נבחר בקבוצה ונלחץ על-הסרת משתתפים בקבוצה  /הוספת•

נלחץ על שם סטודנט במלבן הימני -להסרת סטודנט מהקבוצה 

נלחץ על שם  להוספת סטודנט לקבוצה [. הסרה]ונלחץ על 

[.  הוספה]הסטודנט במלבן השמאלי ונלחץ על 



*קבוצהבוחרים סטודנטים 

קבוצהבוחרים סטודנטים הגדרת הרכיב ▪
הרכיב נקרא תלמידים בוחרים קבוצהmoodle-ב*  

סטודנטים  |בחירת השתייכות לקבוצה על ידי הסטודנטים

סטודנטים בוחרים  |(ברכיבשימוש)בוחרים קבוצה 

(סרטון)סטודנטים בוחרים קבוצה|( סרטון קצר)קבוצה

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/select_group.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/select_group_using.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IYGGBFToxCw
https://youtu.be/04qpxhs_W_o


בוחרים קבוצהסטודנטים 

.לעיתים נרצה לאפשר לסטודנטים להשתבץ לקבוצות על פי רצונם

נגדיר קבוצות ריקות בקורס1.

פעילות ונבחר/נלחץ על הוספת משאב2.

נקליד את שם הפעילות3.



(המשך)-בוחרים קבוצה סטודנטים 

:נגדיר את ההגדרות הבאות4.

"החל על כל הקבוצות"נלחץ על 5.



(המשך)-בוחרים קבוצה סטודנטים 

"הוספת קבוצות"נבחר את הקבוצות ונלחץ על 4.

.נלחץ על שמירת שינויים5.



(המשך)-בוחרים קבוצה סטודנטים 

כאשר סטודנט יכנס לרכיב הוא יוכל לבחור את הקבוצה שהוא  6.

.רוצה להשתייך אליה

תציג את רשימת הסטודנטים  ' הצג חברי קבוצה'לחיצה על 7.

.שהשתבצה לכל קבוצה



אוסף קבוצות

הגדרת אוסף קבוצות▪

מחיקת קבוצות באוסף קבוצות/שיוך▪

(  סרטון)הגדרת אוספי קבוצות|אוספי קבוצות

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/osfei_kvouzot.pdf
https://youtu.be/4mAnvY1KRB8


? מהו אוסף קבוצות
אוסף קבוצות מאפשר לעבוד עם חלק מקבוצות בקורס בהרכבים  

:  שונים אפשרות זו תשמש אותנו במקרים הבאים

כאשר בפעילות מסוימת נרצה לעבוד רק עם חלק מהסטודנטים  ✓

.  בקורס

כאשר נרצה שפעילות מסוימת תהיה זמינה רק לאותם סטודנטים  ✓

. שאנחנו מעוניינים שישתתפו בה

כאשר נרצה לחלק את כלל הסטודנטים בקורס לקבוצות שונות עבור ✓

נרצה לעבוד בפעילות מסוימת עם  : לדוגמה. פעילויות שונות
.D,E,Fובפעילות אחרת עם קבוצות  A,B,Cקבוצות 

כאשר נרצה לפתוח פורום למשתתפים מסוימים בכיתה ולפתוח  ✓

.'בלוג למשתתפים אחרים וכד



הגדרת אוסף קבוצות

.יש להיכנס לקבוצות1.

.נלחץ על אוספי קבוצות2.

.נלחץ על יצירת אוסף קבוצות3.



(המשך)הגדרת אוסף קבוצות 

.ניתן שם לאוסף4.

.נלחץ על שמירה5.

.נלחץ על הצגת קבוצות כדי לבחור את הקבוצות לאוסף6.

.'הוספה'נבחר את הקבוצות הרצויות ונלחץ על 7.

.ניתן לערוך את האוסף באמצעות אחד מלחצני העריכה8.



פעילות  /אוספים למשאב/בחירת קבוצות

אוספים במטלה ובפורום/ושיוך קבוצות

פעילות/בחירת קבוצה במשאב▪

פעילות/בחירת אוסף במשאב▪

הגשת מטלה בקבוצה▪

פעילות קבוצתית בפורום▪

(  סרטון)הגדרת קבוצות בפורום|הגדרת קבוצות בפורום

הגדרת קבוצות במטלה|

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/gruops_in_forum.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fgEK76PljQg&list=PLj4kfM4IYEdEiEgXG_Eu6KvYE7Rkr8FCK&index=15
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/matala_for_groups.pdf


בחירת קבוצות בפעילות
ניתן לבחור בקבוצות שונות בכל אחת מהפעילויות

בחירת קבוצה לפעילות

מתפריט עריכה או באמצעות כניסה לרכיב , יש להיכנס להגדרת הפעילות1.

ולחיצה על         ובחירה בהגדרות

.'הגדרות רכיב כלליות'נלחץ על 2.

חברי הקבוצה  -קבוצות נפרדות )נראות /במצב קבוצה נבחר בקבוצות נפרדות3.

חברי הקבוצה רואים -קבוצות נראות רואים רק את הפעילות של חברי הקבוצה 

(.את פעילות כל הקבוצות אך יכולים לבצע פעילות רק בקבוצה שלהם



בחירת אוסף בפעילות
ניתן לבחור באוסף שונה בכל אחת מהפעילויות

בחירת אוסף לפעילות

מתפריט עריכה או באמצעות כניסה לרכיב . יש להיכנס להגדרת הפעילות1.

ולחיצה על         ובחירה בהגדרות

.'הגבלת גישה'נלחץ על 2.

.'הוספת הגבלה'נלחץ על 3.

-נבחר ב4.

.נבחר באוסף הרצוי5.

.נלחץ על שמירת שינויים6.



אוספים/שיוך משאב לקבוצות
אוספים/ניתן לשייך כל משאב בקורס לקבוצות

שיוך משאב לקבוצה

מתפריט עריכה או באמצעות כניסה לרכיב ולחיצה , יש להיכנס להגדרת המשאב1.

על         ובחירה בהגדרות

.'נלחץ על הגבלת גישה2.

חברי הקבוצה  -קבוצות נפרדות )נראות /במצב קבוצה נבחר בקבוצות נפרדות3.

חברי הקבוצה רואים -קבוצות נראות רואים רק את הפעילות של חברי הקבוצה 

(.את פעילות כל הקבוצות אך יכולים לבצע פעילות רק בקבוצה שלהם



?מדוע לשייך קבוצות למטלה

הגשת מטלה בקבוצה מאפשרת לקבוצה של סטודנטים להגיש ✓

.מטלה יחד

.המטלה מוגשת פעם אחת עבור כל חברי הקבוצה✓

.המשוב ניתנים לכל חברי הקבוצה יחד/הציון/הערכת המרצה✓

כל הסטודנטים צריכים להיות משויכים לקבוצה כלשהי על מנת שיוכלו  

.להגיש את המטלה

יש להגדיר שיוך קבוצות למטלה לפני תחילת ההגשות על ידי  

.הסטודנטים



הגדרת שיוך קבוצות למטלה

.יש להיכנס להגדרות המטלה1.

'הגדרות הגשה בקבוצות'נבחר 2.

.'כן'נגדיר ' סטודנטים יכולים להגיש בקבוצות'בשורה 3.

.'כן'נגדיר ' יש להיות חבר בקבוצה כדי להגיש'בשורה 4.

.נשמור שינויים5.



?מדוע לשייך קבוצות לפורום

חלוקה לקבוצות מאפשרת לחלק את הפורום לקבוצות דיון קטנות  ✓

.על מנת לתת מקום לביטוי לכל אחד מהסטודנטים

.חלוקת הפורום לקבוצות מאפשרת דיון לפי נושאים✓

.מסייע בקורסים גדולים בהם יש הרבה מאד משתתפים✓

יש להוסיף את ההגדרות לפורום הקבוצתי לפני תחילת הפרסומים של  

.הסטודנטים בפורום



הגדרת שיוך קבוצות לפורום

.יש להיכנס להגדרות הפורום1.

קבוצות  "נבחר מצב קבוצה בשדה ב, בהגדרות רכיב כלליות2.

.ניתן גם להגדיר אוסף קבוצות". קבוצות נראות"או " נפרדות

.נשמור שינויים3.



(המשך)הגדרת שיוך קבוצות לפורום 

.יש להיכנס לפורום, כדי להוסיף דיון קבוצתי4.

נבחר קבוצה5.

.נוסיף נושא דיון חדש6.

.נוסיף הודעה ונפרסם7.

.נפתח דיונים חדשים כמספר הקבוצות8.



הגבלת גישה ברכיב על פי השתייכות לקבוצה  

הגדרת הגבלת גישה לקבוצות▪



הגבלת גישה ברכיב על פי השתייכות לקבוצה

.  לעיתים נרצה להגביל פעילות בקורס לקבוצה מסוימת

לדוגמה 

.'קבוצת נבחנים שזכאים למועד ב•

.קבוצת סטודנטים שיש להם הקראה במבחן•



הגבלת גישה ברכיב על פי השתייכות  

הגדרה-לקבוצה 
פעילות שאותה אנו רוצים להגביל עבור /יש להיכנס למשאב1.

.קבוצה

.נלחץ על הגבלת גישה2.

.נלחץ על הוספת הגבלה3.

נבחר בהגבלת 4.

.נבחר בקבוצה הרצויה ניתן לבחור יותר מקבוצה אחת5.

.נשמור שינויים6.



הדרכה ותמיכה, ייעוץ

?רוצים עזרה

,  תהייה והתלבטות אנחנו כאן, בכל שאלה

צוות מרכז להוראה ולמידה

T.L.Center@beitberl.ac.il: ל"דוא

mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il

