בניית פורום
.1

יש להפעיל עריכה
הכפתור הירוק יהפוך לאדום

 .2יש לפתוח את יחידת הלימוד הרצויה וללחוץ על "הוספת משאב או פעילות" ולבחור בפעילות "פורום" וכפתור
"הוספה".

 .3יש לתת שם לפרום לכתוב את הנחיות בתיאור

 .4בסוג הפורום  לבחור בין מספר סוגי פורום
○ דיון יחיד – כאשר מרצה מעוניין לקיים דיון אחד בלבד ,הוא מגדיר את הדיון והסטודנטים יכולים
להגיב למרצה או להגיב זה לזה.
○ כל אחד מפרסם דיון אחד בלבד -המרצה מגדיר נושא ובו כל סטודנט מפרסם דיון משלו.
הסטודנטים יכולים להגיב לכל הדיונים .כל סטודנט יכול לפתוח דיון אחד בלבד .מתאים למרצה
המעוניין במספר דיונים מוגבל ,להעלאת תוצרים ע"י סטודנטים.
○ פורום  – Q&Aמבוסס על תהליך פדגוגי בו
המרצה מעלה שאלה בדיון חדש
.i
הסטודנט נדרש להזין תשובה משלו  +לחכות עד אשר חולף "זמן אפשרות עריכה" ) 5עד
.ii
 30דקות ,תלוי בהגדרות המערכת(
כעת ,הסטודנט יכול לצפות בתשובות של חבריו לקורס בדיון המסויים
.iii
הסטודנט יכול להגיב לתשובות הסטודנטים אחרים.
.iv
זהו פורום המעודד חשיבה אישית ,מקורית ,כאשר הסטודנט נדרש להתמודד עם שאלת
הדיון מבלי לראות מה כתבו חבריו.
○ פורום רגיל לשימוש כללי – פורום בו הסטודנטים יכולים לפתוח דיונים ולהגיב עליהם כרצונם .זהו
פורום ברירת המחדל.
○ פורום רגיל המעוצב בתצורת בלוג – פורום המציג את כל הנושאים באופן רציף ,בדומה לעיצוב
בלוג.
 .5זמינות  -בחירת מועד פעילות בפורום

 .6קבצים מצורפים ומספרי מילים

 .7מינוי ומעקב
מי שרשום לפורום יכול לקבל הודעה לדוא"ל על כל הודעה חדשה בפורום .יש להגדיר מצב מנוי רצוי על פי
הפירוט הבא:
מנוי ניתן לבחירה :הסטודנט יכול לבחור לקבל התרעה או לא.
מנוי מאולץ :כל הסטודנטים יקבלו התרעות באופן אוטומטי.
מנוי אוטומטי :הסטודנטים יקבלו התרעות אך יכולים לבחור להסיר עצמם.
מנוי מושבת :ללא עדכונים.

 .8סף חסימה לפרסום הודעות חדשות
אפשר לקבוע סכום מקסימלי של הודעות שמותר לסטודנט בודד לפרסם בכל תקופת זמן ולאחריו הפורום
יחסם לסטודנט זה ,המרצה לא מוגבל .לדוגמא אם נקבע תקופת זמן של יומיים וסף הודעות של , 5סטודנט
לא יוכל לפרסם יותר מחמש הודעות ביומיים.

הפעלת הפורום
בלחיצה על שם הפורום ניתן :
 .1להוסיף דיון חדש

 .2להגיב לפרסום שכבר הוסף

