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 פעילויות

 בלוג
 3מתוך  1 מדריך

 

( הוא יומן כתיבה המתנהל ברשת ומאפשר תהליכי כתיבה אישיים או קבוצתיים. Blog, Web Logבלוג או יומן רשת )

 ולתעד דעות, חוויות ועוד על תהליך או פרויקט כלשהו.בדרך כלל מטרתו היא לבטא . "פוסטהפרסום בבלוג מכונה "

. בלוג אישי יכול לשמש לצרכי רפלקציה של התלמיד על יכול להיות אישי או שיתופי )קבוצתי( Moodleהבלוג ב

 עבודתו.

 מורה של מרחב הלימוד(. תלמיד וליכול להיות גלוי לכל הלומדים בקורס או נסתר )גלוי רק ל הבלוג

 

 בלוג למרחב הלימוד:הוספת שלבי 

 

 במרחב לימוד.  "מצב עריכה"יש לעבור ל .1

 בלוג" ביחידת לימוד אליה נרצה להוסיף את ההוספת משאב או פעילות" אייקוןיש ללחוץ על  .2

 ".הוספהיש ללחוץ על כפתור "לאחר בחירת הפעילות "בלוג"   .3

 .הפעילותהגדרות מסך בחירת הפעילות אותה נרצה להוסיף למרחב הלימוד יפתח לאחר  .4

 שימו לב!

הוספת משאב או הווירטואלי " מדריך( ניתן למצוא ב1-4הסבר מפורט על שלבי הוספת הפעילות "בלוג" )שלבים 

 ".פעילות

 

 לוגבהנושא "הגדרות כלליות" בהגדרות  .5
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הגדרות נושא "
 "כלליות
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 פירוט השדות בנושא "הגדרות כלליות":

 

 כפי שיוצג במרחב הלימוד.בלוג השם קובע את הינו שדה חובה ה" (יומן רשתשם הבלוג ) " שדה 

 

 

 

 " נוסף ללומדים.לכתוב פתיח/הקדמה/הנחיות/מידע " מאפשר לתלמידיםהנחייה שדה  

בזמן " תציג את ההנחיה תצוגת הנחיה לתלמידים בעת כתיבת הפרסוםהסימון  " תיבתב Vסימון 

 הוספת פרסומים חדשים לבלוג. 

 

 

 

 

 

 

הבלוג  שם"שדה החובה 
קובע את  )יומן רשת("

כפי שיוצג  בלוגהשם 

 במרחב הלימוד

 תלמידיםשדה הנחייה ל
מאפשר לכתוב מאפשר 

פתיח/הקדמה/הנחיות/מידע 

 נוסף ללומדים

תיבת סימון "הנחיה 

לתלמידים בעת כתיבת 

 פרסום"  
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 שדה הקובע מי רשאי להגיב לפרסומים בבלוג והאם ניתן להוסיף תגובות - אפשרו תגובות. 

 האפשרויות הניתנות לבחירה הן:

 משתמשים רשומיםתגובות מ .א

 גם משתמשים לא רשומים - מכולם .ב

 לא ניתן להוסיף תגובות .ג

 

 

 

 קובע את סוג הבלוגשדה ה - אישיים רשת(-בלוגים )יומני: 

 משותף לכל המשתמשים במרחב הלימודבלוג  .א

 המורה בלבד( )ניתן לצפייה על ידיבלוג אישי פרטי  .ב

 (כלל הלומדים ל ידילצפייה ע ניתןבלוג אישי גלוי ) .ג

 

 

 

 

 שדה זה קובע מי יכול לצפות בפרסומי הבלוג - מידת הזמינות: 

 משתתפי מרחב הלימוד  .א

 המחוברים למערכת Moodleכלל משתמשי  .ב

 כלל משתמשי האינטרנט )צפייה ציבורית פתוחה( .ג

 

 

 

 

מי רשאי להגיב שדה הקובע 
לפרסומים בבלוג והאם ניתן 

 להוסיף תגובות

 סוג הבלוג
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 בבלוג  גודלו המקסימאלי של קובץ מצורף לפרסוםשדה זה קובע את  - גודל קובץ מצורף מרבי 

 

 

 

 

 

 מספר המקסימאלי של קבצים שניתן לצרףה שדה זה קובע את - מספר קבצים מצורפים מרבי 

 לפרסום בבלוג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מי יכול לצפות 

 בפרסומי הבלוג

גודלו 

המקסימאלי של 
קובץ מצורף 

 לפרסום בבלוג

המספר המקסימאלי של 

קבצים שניתן לצרף 
 לפרסום בבלוג
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היה על זה  מדריךבמסך הגדרות הפעילות ניתן לשנות ולקבוע הגדרות נוספות מעבר למפורט כאן. המיקוד ב .6

" המופיע סימן השאלהההגדרות העיקריות. על מנת לקבל מידע על הגדרות נוספות ניתן ללחוץ על אייקון "

 ליד שמות השדות השונים.

 

 

 

 

" בתחתית שמירת שינויים וחזרה למרחב לימודבסיום עריכת הגדרות הפעילות יש ללחוץ על כפתור " .7

 העמוד.

 

 

 

 

 

 

 התווסף בהצלחה ליחידת הלימוד בלוגלאחר פעולה זו נחזור למרחב הלימוד ונראה שה .8

 

 

 

 

 תרגול עצמי

הבלוג כך שכל מי שרשום למרחב הלימוד בו הגדירו את  למרחב הלימוד אותו אתם מנהלים. בלוגהוסיפו פעילות 

 נמצא הבלוג יוכל לצפות ולהגיב לפרסומים בבלוג. 

 

 

 זה הינו הראשון בסדרת שלושה מדריכים בנושא בלוג  מדריך שימו לב!

 

 

לחיצה על "אייקון סימן השאלה" 
המופיע ליד שמות השדות 

 מאפשר לקבל מידע על השדה
 

כפתור "שמירת שינויים 

 וחזרה למרחב הלימוד"
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