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 פעילויות

 הגדרת רב שיח
 

  .Moodle - במרחב הלימוד ב אמית - פים לנהל דיון מסונכרן בזמןלמשתת תמאפשר)צ'אט(  "רב שיחפעילות "

 :להלן כמה שימושים אפשרייםלהיפגש פנים מול פנים.  ותיכול ןת שאינורב־שיח שימושי במיוחד עבור קבוצה

 

  בין תלמידים באותו מסלול לימודי, לצורך דיון בחומר הנלמדפגישות מקוונות 

 שיחה בין תלמיד למורה בנושא לימוד מסוים 

  בתוך פעילות הרב־שיחולדון בהן  ,התלמידים יכולים להעלות שאלותהמורה או  -הכנה למבחנים 

 

 רב שיח למרחב הלימוד:הוספת שלבי 

 

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

 רב השיח" ביחידת לימוד אליה נרצה להוסיף את הוספת משאב או פעילות" אייקוןללחוץ על  .2

 ".הוספהיש ללחוץ על כפתור "לאחר בחירת הפעילות "רב שיח"  .3

 .הפעילותהגדרות מסך יפתח י .4

 

 שימו לב!

 ".הוספת משאב או פעילות( ניתן למצוא במדריך "1-4הפעילות "רב שיח" )שלבים הסבר מפורט על שלבי הוספת 

 

 פעילותנושא "הגדרות כלליות" בהגדרות ה .5

הגדרות "ושא נ

 "כלליות
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 פירוט השדות בנושא "הגדרות כלליות":

 

 כפי שיוצג במרחב  רב השיחשם קובע את הינו שדה חובה ה" שיח זה-שמו של חדר רב" שדה

 הלימוד

 

 
 

 " סימון רב השיח" מאפשר כתיבה של הקדמה, הנחיות או פירוט נוסף לגבי תיאורשדה .v  בתיבת

 השיחרב " תציג את ההנחיה ליד שם הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של מרחב הלימודהסימון  "

 במרחב הלימוד

 

 

 

 

 

 

 

 

כפי  רב השיחשם 
שיוצג במרחב 

 הלימוד

מאפשר כתיבת  תיאורשדה 
הקדמה, הנחיות או פרוט נוסף 

 רב השיחלגבי 

סימון "הצגת ההנחיה בעמוד  תיבת

 הראשי של מרחב הלימוד"
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 " בהגדרות הפעילותשיח-מפגשי רבושא "נ .6

 

 
 

 ":רב שיח - פירוט השדות בנושא "מפגשי

 

 יתקיים רב השיח בהםמאפשר לקבוע את התאריך והשעה  - השיח הבא - זמן רב 

 

 
 

  יפורסמו של רב השיח  הגדרה זו קובעת אילו מועדים  - המפגשים המקווניםחזרה )או פרסום( על 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "שיח-מפגשי רב"נושא 
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 שמרישתוכן המפגשים י )בימים( הזמן משך - שמירת תוכן מפגשים מקוונים 

 

 האם כולם יוכלו לצפות במפגשי רב שיח ישנים, או  -  כולם יכולים לראות מפגשים מקוונים ישנים

 )כגון מורים( מיוחדות לכך רק משתמשים בעלי הרשאות

 

 
 

במסך הגדרות הפעילות ניתן לשנות ולקבוע הגדרות נוספות מעבר למפורט כאן. המיקוד במדריך זה היה על  .7

" 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 " .8

 העמוד.

 

 

 

 

 

 

 התווסף בהצלחה ליחידת הלימוד רב השיחלאחר פעולה זו נחזור למרחב הלימוד ונראה ש .9

 

 

 עצמיתרגול 

 רב שיח למרחב הלימוד  הוסיפו פעילות

"אייקון סימן 
 השאלה" 

כפתור "שמירת שינויים 
 וחזרה למרחב הלימוד"
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