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Breakout –  קבוצות חלוקה ל למדריך   

   WEBEXשיעור מקוון במערכת מהלך ב

 2020 אוקטובר – ד"ר ויקטור ח. בוגנים 

 

 כללי

האפשרות    WEBEXמערכת   את  כעת  כוללת  והיא  לקבוצות  שודרגה  חלוקה  השיעור  ליצור  במהלך 

מארח של שיעור מקוון במערכת שעודכנה  זמין לכל  ה Breakout Sessionsהקרוי מדובר מודול המקוון. 

  נמצאת המדובר בפיצול יזום של משתתפי המפגש על ידי המארח לקבוצות, כאשר כל קבוצה  לאחרונה.  
ולצאת מכל אחת מהקבוצות  מבחינת מערכות האודיו והווידיאו. המארח יכול להצטרף  בחדר משלה  

הללו, וכן לקבוע את המועד שבו החלוקה תסתיים, החדרים יתבטלו וכל המשתתפים שבים למליאה  
 הכוללת את כלל המשתתפים במפגש. 

להפעלת המשתתפים בשיעור  ועילה  פשרות מ מהווה אחלוקה לקבוצות כאמור במהלך שיעור מקוון  
, וכך  אתנחתא ברצף ההרצאה של המרצהיא מאפשרת  ה. כמו כן, ם התלמידי ולהגברת המעורבות של 

ו  עירנות להגביר את   עייפות המלווה צפייה פאסיבית  רמת ה להפחית  ייתכן אף  המשתתפים בשיעור 
 בשיעור מקוון.  וממושכת  

 במערכת.   Breakout- מודול המדריך זה מפרט, צעד אחר צעד, את תפעול 

   לפעיל  Breakoutהפיכת מודול  

להשלב   למערכת  הוראה  הוא  לקבוצות,  החלוקה  של  המודול  בתפעול  הפעלת  הראשון  את  אפשר 
   הפעילו. המודול. כברירת מחדל, המודול אינו פעיל ויש ל

המופיע בשורה העליונה של מסך המערכת.    –בתפריט הראשי    reakoutBתפריט  לשם כך יש להיכנס ל 

 כמו באיור המופיע מטה:  essionSBreakout Enableואז להפעיל את האפשרות העליונה:  

בכך שבסרגל כפתורי ההפעלה הזמינים בתחתית חלון התצוגה  . אפשר לוודא זאת כעת, המודול פעיל
 איור המופיע מטה: פי שאפשר לראות ב, כ sessionsBreakoutנוספת אפשרות של  של המערכת 

 להלן. מכאן ואילך, ניתן לתפעל את מודול החלוקה לקבוצות, כמפורט  
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 הגדרת החלוקה לקבוצות 

האפשרות   על  להקליק  יש  לקבוצות,  החלוקה  את  להגדיר    essions AssignmentsSout Breakכדי 

ובו  לעיל,    שהוצג    Breakoutבתפריט   מטה  המופיע  באיור  כמו  חלון  ייפתח  את  ואז  להגדיר  אפשר 

 החלוקה לקבוצות בשני אופנים: אוטומטית או ידנית.  

אלא אם יש חשיבות לשיוך לקבוצה לפי  
חלוקה   לערוך  מומלץ  מסוים,  מאפיין 

 זו גם ברירת המחדל. אוטומטית. 

אוטומטית ב את    חלוקה  לקבוע  יש 
הקבוצות הרלבנטית,    מספר  בחלונית 
את   המחדל  להותיר  ברירת  סימון 

llyAutomatica  לאשר על ידי הקלקה  ו

 . Create Assignmentsעל הכפתור: 

כפי   קבוצות  מספר  נוצרו  זה  באופן 
שנקבע, כאשר המערכת מחלקת באופן  
אקראי את המשתתפים לקבוצות, שווה  

 בשווה, פחות או יותר. 

ברירת המחדל היא שכל אחד מהמשתתפים בקבוצות שהוגדרו יכול להצטרף לקבוצה או לעזוב אותה.  
המארח    הקבוצות פעילות כל עוד המארח של המפגש לא הורה על סיום החלוקה לקבוצות.כמו כן,  

כמפגש אוטונומי עד לסיום  הקבוצה עצמה מתנהלת  עצמו יכול להצטרף ולעזוב כל אחת מהקבוצות.  
 ה לקבוצות על ידי המארח.  החלוק

הצטרפות או עזיבה של המארח בכל אחת מהקבוצות מתבצע באמצעות חלון ניהול    וכן  ניהול הקבוצות
 המשתתפים בהגדרת חלוקה ידנית. תבצע השיוך של בדוגמת האיור מטה. כאן גם יהקבוצות  
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 סיום החלוקה וחזרה למליאה 

מתבצעת   לקבוצות  החלוקה  סיום  על  הוראה 
הכפתור האדום בתחתית  באמצעות הקלקה על  

 כמו באיור הבא:  מסך ניהול הקבוצות 

 

עם מתן ההוראה מתחילה ספירה לאחור, כאשר  
לביטול    60ברירת המחדל היא של   שניות, עד 

עם  ה לקבוצות.  והחלוקה  האוטונומיים  חדרים 
לאחור   הספירה  חוזרים  סיום  המשתתפים  כל 

 למליאה, לחדר המפגש הראשי. 

והחדרים   הקבוצות  המשתתפים,  של  הסטטוס 
מופיע בחלונית של המשתתפים, כמו זו הנראית  

 משמאל.  כאן

 דרות ברירת המחדל גשינוי ה

של   המחדל  ברירת  הגדרות 
לעיל   שפורטו  ניתנים  המערכת 

באמצעות   חלונית  לשינוי  פתיחת 
 ההגדרות במסך הניהול. 

על   להקליק  יש  כן,  לעשות  כדי 
במסך    הנמצא   Settingsכפתור  

 . בצד שמאל למטה הניהול

בחלונית ההגדרות שנפתחה ניתן  
 הגדיר את ההגדרות הבאות: ל

o   לשנות את ברירת המחדל של
משתתפת    חזרת או  משתתף 

 חדר הראשי. ה -מליאה  ל

o   לאפשר הצטרפות מאוחרת של
 לקבוצה. ת /משתתף

o  לקבוע משך מוגדר מראש
המפגש. ברירת    של  כאמור, 

זוהי אפשרות שימושית מאוד לקביעת    המחדל היא שהמפגש נפגש עד אשר המארח מורה על סיומו. 
 למליאה.   אוטומטיתמשך מוגדר מראש וחזרה 

o .ממתן  ספירה לאחור    שניות  60של  כאמור, ברירת המחדל היא    לקבוע את משך הספירה לאחור
   שניות לכל היותר יספיקו.   30או    15:  . נראה שזהו משך ארוך למדיההוראה לסיום ועד לסיום בפועל 

 מומלץ להגדירן מחדש בתפעול מודול החלוקה לקבוצות.  שימושיות במיוחד ושתי ההגדרות האחרונות  

 מידע נוסף 

  . בדף זהניתן לעיון    WEBEXשל מערכת התמיכה ששל    Breakout Sessionsהמידע אודות  סיכום   ✓

 למשל: .  ותקונקרטי פונקציות על מידע לשימו לב כי בדף יש קישורים לדפים נוספים  

o ל ניתן  באופן  כאמור,  משתתף/ת  בוחרים  שייך  כאשר  וזאת    בחלון    Manuallyספציפי, 

essions AssignmentsSout Break כאןאופן השיוך מוסבר .  בעמוד הקודםמתואר ה . 

o /ף זהבד. ראה  בכל עת   תניתן לשנות את החדר של משתתף. 

o הפונקציה  כל הקבוצות באמצעות  מוגדרים או ל  משתתפיםניתן לשלוח הודעה לBroadcast  .

 . בקישור זה ראו 
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