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הוספת פורום

מה הוא פורום?
המרצים יכולים להוסיף פורומים באתר הקורס וכך ליצור אזור תקשורת בינם לבין הסטודנטים.
בפורום ,התקשורת היא דו-כיוונית כך שהמרצים והסטודנטים הרשומים לאתר הקורס יכולים
לפרסם הודעות ולהגיב להודעות אחד של השני.
פורום בנוי מדיונים .דיון הוא פרסום ,שנוצר על ידי המרצים או הסטודנטים ,ועליו אפשר להגיב.
בהתאם לגדרות הפורום ,סטודנטים יכולים לפתוח דיונים משל עצמם ולהגיב לדיונים אחרים.
שימו לב " -לוח ההודעות" המצוי בראש אתר הקורס ,הוא פורום חד כיווני .הוא משמש אך
ורק את המרצה לצורך העברת הודעות לסטודנטים ,והסטודנטים לא יכולים להגיב על ההודעות
שבו או לפרסם הודעות חדשות.
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הוספת תגובה לדיון
לאחר שהמרצה הוסיף לאתר הקורס פורום ,נוכל להיכנס אליו על ידי לחיצה על שמו של
הפורום בעמוד הראשי של אתר הקורס.

אם בפורום קיימים דיונים ,כלומר הודעות שהמרצה או הסטודנטים פרסמו ,נוכל לראות אותם
ברשימה )נושא הדיון ,על ידי מי נכתבה ההודעה הראשית בדיון ,מתי ,כמה תגובות הגיבו על
דיון זה ומתי נכתבה לו התגובה האחרונה( .לחיצה על שם הדיון תפתח את תוכן ההודעה:
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כשנפתח את חלון הדיון הרצוי ,נוכל לראות את תוכן ההודעה ואת התגובות לדיון זה )אם ישנן
תגובות( .התגובות לדיון יהיו בולטות פנימה ומסומנות תחת הכותרת "תשובה ל."...:

כדי להגיב על הודעה זו ,נלחץ על כפתור

בצד השמאלי התחתון של חלון ההודעה

עליה נרצה להגיב.

בחלונית שתפתח נראה תיבת טקסט ובה נוכל להקליד את תגובתנו .בסיום נלחץ על
"שמירה" ותגובתנו תתווסף לדיון:
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הוספת דיון חדש
כדי להוסיף דיון משלנו ,בעמוד הפורום נלחץ על כפתור "הוספת נושא דיון חדש":

בחלונית שתפתח ,נזין את נושא הדיון כפי שיוצג בעמוד הראשי של הפורום ,ואת תוכן הדיון
כלומר תוכן ההודעה .בסיום נלחץ על "שליחת הודעה לפורום":
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