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 פעילויות

 "תלמידים בוחרים קבוצה"הגדרת 

 
יקים  לפעילות משמשת לחלוקת תלמידים לקבוצות על פי בחירתם. כשלב מקדים תלמידים בוחרים קבוצהפעילות 

ניתן להיעזר במדריך "יצירה ועריכה של קבוצות"(,  בנושא הקמת קבוצות נוסף עהמורה מספר קבוצות ריקות )למיד

לאחר מכן יכנסו התלמידים לפעילות ויבחרו לאיזה קבוצה ברצונם להירשם. בחירות התלמידים נשמרות, ומתעדכנות 

 אוטומטית ברשימת התלמידים בכל קבוצה במרחב לימוד

 :פעילות "תלמידים בוחרים קבוצה"שלבי הוספת 

 

 במרחב לימוד  "מצב עריכה"יש לעבור ל .1

 הפעילותלהוסיף את  תרצו" ביחידת לימוד אליה הוספת משאב או פעילות" אייקוןללחוץ על  .2

 "הוספהללחוץ על כפתור "ו" תלמידים בוחרים קבוצה" במסך הנפתח יש לבחור .3

 הפעילותהגדרות מסך יפתח  .4

 

( ניתן למצוא במדריך 1-4" )שלבים תלמידים בוחרים קבוצההסבר מפורט על שלבי הוספת הפעילות " שימו לב!

 ".הוספת משאב או פעילות"

 

 נושא "הגדרות כלליות" בהגדרות הפעילות .5

 

 

 

 

http://www.education.gov.il/
http://www.gov.il/


 משרד החינוך
 מידע מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות

 3.5בגרסה  Moodle, חט"עחלופות בהערכה   
 

 חלי ידי-נשמר לאחרונה על  
  www.gov.ilשער הממשלה : אתר   www.education.gov.ilאתר המשרד : 

 8 מתוך 2 עמוד

 

 

 

 תחת נושא הגדרות כלליות נמצאים השדות הבאים:

 כפי שיוצג במרחב הלימוד הפעילותקובע את שם ( שדה חובה)" שם הקבוצה" שדה 

 

 " סימון . הפעילותדמה, הנחיות או פירוט נוסף לגבי של הק " מאפשר כתיבהתיאורשדהv תיבתב 

 הפעילותההנחיה ליד שם  תציג את" הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של מרחב הלימוד" הסימון

 במרחב הלימוד

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגדרות "נושא 

 "כלליות
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 "הגדרות שונות"נושא  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקבוצהם ש

 יאורת
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 :נמצאים השדות הבאים שונות"הגדרות "תחת נושא 

   להירשם לכמה קבוצות יוכלו  תלמידיםשדה זה קובע האם   -אפשרו הצטרפות למספר קבוצות

 או לקבוצה אחת בלבד

 

 קובעת האם ומתי יוצגו לתלמידים בחירות קבוצה זו הגדרה  – פרסום ותצוגת החלוקה לקבוצות

בקבוצות האחרות(. האפשרויות הזמינות בשדה של תלמידים אחרים )אילו משתמשים נמצאים 

 הן:

 ת של תלמידים אחרים לא יוצגו כללבחירו - לא להציג את תוצאות החלוקה לקבוצות  .1

וצגו לו רק לאחר שתלמיד יבחר קבוצה, י -  תצוגת תוצאות החלוקה לאחר בחירת התלמיד .2

 בחירות של תלמידים אחרים

הגדרות "ושא נ

 "שונות
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 תצוגת תוצאות החלוקה לאחר סיום הפעילות .3

  אחרים יוצגו באופן מיידיתלמידים בחירות של  -הצגת הבחירות לתלמידים   .4

 

 

 שדה זה קובע האם יוצגו שמות מלאים של תלמידים בקבוצות  – לא יוצגו החברים בקבוצות

 מקסימאלימספר תלמידים האחרות, או רק כמה תלמידים יש בכל קבוצה מתוך 

 

 

 

 ולבחור  ,הגדרה זו קובעת האם התלמידים יוכלו לשנות את בחירתם – ניתן לעדכן את הבחירה

 בקבוצה אחרת

 

 הגדרה זו קובעת אם תוצג למורה עמודה עם  – "תצוגת עמודת המשתמשים "ללא קבוצה

 שמות התלמידים שטרם בחרו קבוצה

 

 הגדרות אלה קובעות אם מספר התלמידים  – והגבלות כלליות הגבלת מספר החברים בקבוצה

בכל קבוצה יהיה מוגבל או לא. אם בחרתם באפשרות "כן" בשדה "הגבלת מספר החברים 

 בקבוצה" , עליכם להגדיר את מספר התלמידים המקסימאלי בשדה "הגבלות כלליות" 
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 "קבוצות" נושא .7

שאפשר )המורה יבחר אילו קבוצות יופיעו לתלמידים כקבוצות זמינות  בשדה קבוצות" תחת הנושא "קבוצות"

. יש לסמן את הקבוצות הרצויות ע"י הקלקה על לל הקבוצות המוגדרות המרחב לימודמתוך כ( להירשם אליהן

 "הוספת קבוצותשמן בתיבה של "קבוצות זמינות", וללחוץ על כפתור" 

 

 

למחוק מהרשימה  רוצים. במידה ו"הקבוצות הנבחרות יתווספו לתיבה השמאלית של "הקבוצות שנבחרו

 "הסרת קבוצותוללחוץ על כפתור " על שמהקבוצה אחת או יותר, יש להקליק 

קבוצות סימון 
 נבחרות

 

כפתור 
  ההוספ
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ריך זה היה על ולקבוע הגדרות נוספות מעבר למפורט כאן. המיקוד במדניתן לשנות  פעילותמסך הגדרות הב .8

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

 ליד שמות השדות השונים

 

 

 

 

" בתחתית שמירת שינויים וחזרה למרחב לימודיש ללחוץ על כפתור " פעילותבסיום עריכת הגדרות ה .9

 .העמוד

 

 

 

 

 

סימן השאלה" "אייקון 
מאפשר לקבל מידע 

 על השדהנוסף 
 

כפתור "שמירת שינויים 
 וחזרה למרחב הלימוד"

 

כפתור 
"הסרת 
 קבוצות"

 

סימון קבוצות 
 נבחרות
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 בהצלחה ליחידת הלימוד פההתווס שהפעילותאחר פעולה זו נחזור למרחב הלימוד ונראה ל .10

 

 

 

 תרגול עצמי

מנהלים. הגבילו את מספר התלמידים המרבי  למרחב הלימוד אותו אתם "תלמידים בוחרים קבוצה"הוסיפו פעילות 
 בכל קבוצה לשלושה תלמידים
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