
 

 

 

 מדריך למרצה – Moodle-שימוש בפורום ב

 

בפורום, כהודעה שפותחת דיון בנושא לכתוב הודעה המשתתפים יכולים  .סינכרוני-אפורום מאפשר ניהול דיון 

 :פדגוגיים בפורוםדוגמאות לשימושים להלן  להודעה קיימת. תגובהחדש או כ

 הסטודנטים קוראים מאמר/מאמרים ומביעים את דעתם ו/או מעלים את הרעיון המרכזי. •

 למשל להציג בעיה / כתבה / סרטון ולקיים דיון או הבעת דעה ותגובות של עמיתים.  -דיון בנושא מסוים  •

נות אפשריים )תוך בהתנסות הפדגוגית להעלות בעיות מהשטח ולבקש מהסטודנטים האחרים שיציעו פתרו •

 התבססות על ספרות(.

 המלצות בשימושים פדגוגיים בפורום

 מתן שאלות מסדר גבוה שיובילו אותם לחשיבה ולהתלבטות. •

 כדאי לדרוש הן הודעות והן תגובות איכותיות בפורום. •

הנחיות לכתיבת -ו כתיבת הודעה/תגובה איכותית בפורום מאת פרופ' יעל קלי: -כתיבת הודעה איכותית בפורום  •

 ווןהודעה/תגובה איכותית בדיון מק

 :Moodle-ב

 .למדריך להוספת פורוםניתן ליצור מספר פורומים בכל קורס ובכל יחידת לימוד.  •

 סוגי פורומים נפוצים: •

 )ברירת המחדל(פורום רגיל לשימוש כללי  •

 פורום "כתיבת תשובה נדרשת לצפייה בדיון"  •

 מנהל הפורום יכול למחוק הודעות ישנות או הודעות הפוגעות בתרבות הדיון.  •

 הפורום משותף לקורס אך ניתן להגדיר שלכל קבוצה יש פורום נפרד. •

 

 :כולל את הנושאים הבאיםמדריך זה 

 הוספת נושא חדש לדיון / הודעה חדשה 

 הוספת תגובה להודעה 

  הודעהפיצול 

 אופן תצוגת הודעות בפורום 

 חיפוש בפורומים 

 העברת דיון לפורום אחר  
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 הוספת נושא חדש לדיון חדש / הודעה חדשה

 נלחץ על הפורום בו נרצה לפתוח דיון חדש  .1

  הוספת נושא חדש לדיוןנלחץ על הלחצן  .2

 

 

 

הדוא"ל של בית  תניתן לבטל הסימון כדי לא לקבל התרעות על פרסומים בפורום. )ההתראות מתקבלות בתיב .3

 .ברל(

 ניתן לצרף קובץ להודעה. .4

 כדי ההודעה תופיע בראש הרשימה V-ניתן סמן את התיבה ב .5

 בתיבה נוכל לשלוח את ההודעה מיידית ללא זמן המתנה.  Vבאמצעות סימון  .6

 . שליחת הודעה לפורוםבסיום נלחץ  .7

  דקות מרגע פרסומה  30ניתן לערוך את ההודעה ו/או למחוק אותה בתוך. 

 נקליד את תוכן ההודעה. 2.2

 נלחץ על הגדרות נוספות 2.3

 הדיון.נקליד את נושא  2.1



 

 

 

 הוספת תגובה להודעה

 .נלחץ על הפורום בו נרצה להגיב  .1

 נלחץ על שם הדיון בו נרצה להגיב.  .2

 

 .תגובה, נלחץ על בסרגל שמתחת להודעה .3

 

 ההודעה עליה אנו מגיבים מוצגת בראש הדף להתייחסותנו: התגובה שלךייפתח חלון  .4

 

 שמירה.נלחץ על  .5

 דקות מרגע פרסומה. 30ניתן לערוך את ההודעה ו/או למחוק אותה בתוך  .6

 פיצול הודעה

וספה ולהפוך אותה , ניתן לפצל אותה מההודעה שאליה היא נכאשר מתקבלת תגובה שנרצה שתהפוך לנושא לדיון

אלה תהפוך להודעה העומדת בפני  מסוימתלהודעה ראשית. במקרה כזה ההודעה לא תופיע כתגובה להודעה 

 )פורום ברירת המחדל(. פורום רגיל לשימוש כללי-עצמה. אופציית הפיצול קיימת רק למרצה ורק בפורום המוגדר כ

 .תגובה שנרצה לפצלנלחץ על   .1

 

 .פיצול נלחץ על .2

 

 נקליד את התגובה ונלחץ על שמירה 4.1
נלחץ על הגדרות נוספות לשינוי  4.2

 .שורת הכותרת , הוספת קובץ ועוד

מאפשרת לשלוח  V-סימון התיבה ב 4.3
 תגובה פרטית למפרסם ההודעה



 

 

 

 :התגובה תוצג כהודעה העומדת בפני עצמה .3

 

 .נוסיף כותרת לדיון .4

 .נלחץ על פיצול .5

 אופן תצוגת הודעות בפורום

 כאשר ישנן מס' תגובות לדיון )לפחות אחת( ניתן לבחור את אופן הצגת ההודעות:

 נלחץ על הודעה בחלון ההודעה נבחר באופן התצוגה .1

 

   שטוחה החדשות ביותר ראשונותבצורה תגובות ברירת המחדל היא הצגת  

)ניתן להפוך את סדר  .מסודרות על פי סדר הפרסום מהאחרונה לראשונההתגובות מוצגות אחת מתחת לשנייה 

 הפרסום

 



 

 

 

 פתיליםתגובות בצורת  הצגת 

 בצורה זו כל תגובה מוצגת כשורה מתחת להודעה המקורית.

 

  להודעה המקורית כשכל תגובה מוכנסת מעט פנימהכל התגובות מוצגות מתחת מקונן. הצגת תגובות באופן 

 

 חיפוש בפורומים

 ניתן לבצע חיפוש בפורומים. החיפוש יעשה בכל אחד מהפורומים של הקורס.

 נפתח פורום כלשהו בלחיצה על שם הפורום.  .1

 בראש העמוד תופיע תיבת חיפוש:  .2

 [.חיפוש בפורומיםלחיפוש ונלחץ על ] הטקסטנזין את  .3

 של כל ההודעות/תגובות בכל הפורומים בקורס בהן מופיע טקסט החיפוש:תוצג רשימה  .4



 

 

 

 

 .ניתן לצפות בכל הודעה בהקשר שלה באמצעות לחיצה על  .5

 העברת דיון לפורום אחר

 ניתן להעביר הודעות בפורום לפורומים אחרים בקורס:

 נפתח פורום כלשהו בלחיצה על שם הפורום.  .1

  .להעבירנלחץ על שם הדיון אותו נרצה  .2

 

   העבר דיון ל...נלחץ על  .3

 .העברהבתפריט שנפתח נבחר בפורום אליו נרצה להעביר את הדיון ונלחץ על  .4

 

 

 

 

 ם עזרה?רוצי
 בכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידה

 T.L.Center@beitberl.ac.ilדוא"ל: 

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

