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 מדריך למרצה – moodle-ב (Badges)הוספת הישגים 

 לכל רכיב בקורס.  הישגיםמאפשרת הענקת  moodleמערכת 

  פעילות, או ניתן להגדיר הישג על כל אחד מהרכיבים בקורס, ניתן להגדיר הישג על צפייה ברכיב או על השלמת
 על עמידה בתנאי ציון מסוים וכד'.

  ,לכל הישג סט של נתונים המחוברים אליו: שם ההישג, תיאור, תמונה, שם המנפיק, תאריך פקיעת ההישג
 להענקת ההישג.  התנאיםופירוט 

  .ההישג מוצג כסמליל בצורת גביע, יהלום, סמיילי ועוד 

  תחתעל כך לדוא"ל ורשימת ההישגים שקיבל, מופיעה לקבלת ההישג מקבל הודעה  בתנאיםסטודנט שעמד 
 . moodle-הפרופיל שלו ב

 .הסטודנט יכול לצבור הישגים על ידי השלמת משימות בקורס 

 ( ראו קישורים בהמשך המדריךמרצה יכול ליצור סמליל להישג בעצמו או להוריד סמלילים מאתרים פתוחים.) 

 
 יצירת הישג

 . נלחץ על , ובסרגל העליון, moodle-ס הרצוי ברניכנס לקו .1

 הוספת הישג חדשבחלון שייפתח נלחץ על  .2

 

 או

 בתפריט הימני נלחץ על הישגים

 >>   
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 :הישגהנזין את פרטי  .3

  

 

 פעילות השלמת נשייך את ההישג לו תנאיםנלחץ על לשונית  .4

 

 

 

 נלחץ על ]יצירת הישג[

גדיר תאריך תפוגה. מומלץ נ
 לבחור באפשרות 'לעולם לא'

 נקליד שם להישג

 להוספתנלחץ על בחירת קובץ 
תמונת ההישג שהורדנו מהאתרים 

 בסעיף ב'

לדוגמה: קיבלת . נקליד תיאור להישג
 השג על השלמת פעילות...
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 את תיבת הפעילות V-נבחר את הפעילות: נסמן ב .5

 ונגדיר תאריך V-נסמן את התיבה פעיל באז אם נרצה להתנות את השלמת הפעילות בזמן,  .6

 
-הגבלת גישה ותנאים להשלמת פעילות במדריך ב ניתן להוסיף לכל רכיב תנאי השלמה נוספים כמוסבר

moodle. 

 ניתן להוסיף הסבר למקבל ההישג .7

 

 .שמירהנלחץ על  .8

 .אפשר גישהנאפשר גישה לשימוש בהישג באמצעות לחיצה על  .9
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 המשךנלחץ על  .10

 

 :נקבל אישור להפעלת ההישג .11

 

 

 ניהול הישגים

 או ,בחלון שייפתח נלחץ על 'ניהול הישגים' נלחץ על , ובסרגל העליון, moodle-ניכנס לקורס הרצוי ב .1
 תוצג רשימת ההישגים שהגדרנו. ., נלחץ על הישגיםהמוצג בצד ימין באתר הקורס פריטתב

 

 : נוכל לשנות את מאפייני והגדרות ההישג .2

 

 

 . נוכל לערוך את המאפיינים ואת התנאים. כיבוי גישהונלחץ על  לשינוי ההגדרות נלחץ על  .3
 .בסיום ההגדרה נפעיל שוב את הגישה

 

 

 צפייה במקבלי ההישג

 .מקבלי ההישגנלחץ על  .1

 :נוכל לראות את רשימת הסטודנטים שעמדו בתנאים שהגדרנו וקיבלו את ההישג .2

 שינוי הגדרות כיבוי/הפעלת ההישג
לצורך שינוי תנאים יש 

 לבטל את הפעלת ההישג

 מחיקת הישג שכפול הישג

mailto:T.l.center@beitberl.ac.il


 

 

 

                                                                               T.l.center@beitberl.ac.il  7476410-09טל': 
   Beit Berl College 4490500  המכללה האקדמית בית ברל

www.beitberl.ac.il 
5 

 

 

 כללי

נטיות לפעילות. וולכל פעילות/משאב יש הגדרות רל ניתן להוסיף הישגים לכל פעילות או משאב בקורס, .1
 :דוגמאות
 .מתן הישג על צפיה בקובץ 
 .מתן הישג על הוספת מונח באגרון 
 .מתן הישג על צפייה בפורום / על כתיבת פוסט / על הוספת תגובה 
 .'מתן הישג על קבלת ציון מסוים במטלה וכד 

 .במדריך בסעיף תנאים להשלמת פעילותמוסבר להוספת תנאי לכל משאב/פעילות נפעל בהתאם ל .2
 

 אתרים שמהם ניתן להוריד הישגים

 adges.com/?page_id=17http://moodleb 

 https://www.openbadges.me 

 להלן רשימת הישגים מומלצים להורדה:

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=silver-cup-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=retaining-employees-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=telephone-skills-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=time-management-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=teamwork-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=strategystrategic-thinking-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=social-media-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=product-knowledge-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=presentation-skillspersuasion-badge 
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http://moodlebadges.com/?dlm_download=process-improvement-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=moodle-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=negotiation-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=motivation-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=inspectionchecklist-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=full-star-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=gold-cup-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=goal-setting-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=food-safety-hygine-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=creative-thinking-badge 

 

http://moodlebadges.com/?dlm_download=compliance-badge 

 

 

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

  tikshuv@beitberl.ac.ilדוא"ל: 

mailto:T.l.center@beitberl.ac.il
http://moodlebadges.com/?dlm_download=process-improvement-badge
http://moodlebadges.com/?dlm_download=moodle-badge
http://moodlebadges.com/?dlm_download=negotiation-badge
http://moodlebadges.com/?dlm_download=motivation-badge
http://moodlebadges.com/?dlm_download=inspectionchecklist-badge
http://moodlebadges.com/?dlm_download=full-star-badge
http://moodlebadges.com/?dlm_download=gold-cup-badge
http://moodlebadges.com/?dlm_download=goal-setting-badge
http://moodlebadges.com/?dlm_download=food-safety-hygine-badge
http://moodlebadges.com/?dlm_download=creative-thinking-badge
http://moodlebadges.com/?dlm_download=compliance-badge
mailto:tikshuv@beitberl.ac.il

