
 

 

 ב שנה"ל תשפ" –שימוש במערכות המתוקשבות הנחיות 
 

 ,לסגל האקדמי שלום
 לשימוש במערכות המתוקשבות:ותזכורות להלן מספר טיפים   בשנה"ל תשפ"עם פתיחת 

 

 

 העלאת סילבוס למידע האישי
 . moodle- סילבוס שמועלה למערכת המידע האישי מועבר אוטומטית למערכת ה

 סרטון הדרכה |  הנחיות טקסטואליות  בהנחיות: לצפייה 

  

 

 פתיחת הקורס לסטודנטים  – moodleשינוי זמינות קורס במערכת  
ברשימת הקורסים   אפור מועלה כך שאינו זמין לסטודנטים ומופיע בצבע   moodle-קורס במערכת ה

 מרצה יכול לשנות הגדרה זו בכל עת שיחפוץ בכך.  )זוהי ברירת המחדל של המערכת(. 
 ברשימת הקורסים.   כחוללאחר שינוי הזמינות ל: "קורס זה זמין לסטודנטים", הקורס יופיע בצבע 

 סרטון הדרכה |  הנחיות טקסטואליות  לצפייה בהנחיות: 
  

 

 moodle-ב הוספת תמונת פרופיל 
הוראה מרחוק, יותר מתמיד  מופיע ללא תמונה. בעת זו של  moodle-פרופיל ברירת המחדל שלכם ב

מוזמנים להמליץ על כך  המרצים בנוסף  מומלץ להעלות תמונה כדי שיהיו פנים מאחורי השם.
 לסטודנטים בקורסים שלהם. 

   הנחיות טקסטואליות לצפייה בהנחיות:   
  

 

 moodle-לקורס שני ב   moodle-ייבוא חומרים מקורס אחד ב 
 . ב פ"לקורס הנלמד בתש א "פ מתש , למשל ניתן לייבא חומרים של קורס

בקורס הנלמד  שנה, למשל כן ניתן לייבא חומרים מקורס לקורס בקורסים הנלמדים באותה  כמו
 . , או מסמסטר א' לסמסטר ב' במספר קבוצות 

 סרטון הדרכה|    הנחיות טקסטואליות  לצפייה בהנחיות: 
  

 

 moodle- ב Zoomוספת מפגשים סינכרוניים של ה
- כרכיב ישירות מתוך הקורס ב Zoomיכולים לפתוח מפגש מכללתי  Zoomעם חשבון   מרצים

moodle  .רכיב זה מאפשר להיכנס למפגשים ישירות מתוך ה -moodle ,   לצפות בהקלטות המפגש
    משתתפים. בענן ולהפיק דוחות 

 . טופס בקשהמכללתי מוזמנים למלא  Zoomמרצים שעדיין אין ברשותם חשבון 
 Zoom-שימוש ב, לmoodleכרכיב ישירות מתוך  Zoomהוספת מפגש ללצפייה בהנחיות: 

  

 

 Zoom-במפגשים סינכרוניים הקלטות של 
 בתחילת כל מפגש. לענן את המפגשים הסינכרוניים יש להקליט 

או מספר שעות( יש לפוך את הקלטת המפגש   כשעה לאחר שהסתיים המפגש ועיבוד ההקלטה )
 לזמינה לסטודנטים. 

 הנחיות טקסטואליות לצפייה בהנחיות: 
  

 

 moodle-הגשת מטלות ב 
כך יקל עליכם לקבל את המטלות,   .moodle- באתר הקורס שלכם ב לים להגיש מטלות יכו  הסטודנטים 

את המטלה ניתן להגיש   .בתוך סביבת הקורס   להעריך אותן, לתת ציונים ולהשיב אותם לסטודנטים
 כקובץ, כטקסט מקוון ועוד.  

הורדת והעלאת קבצי  , לOnlineבדיקת מטלה  , לבדיקת מטלה, להוספת מטלהללצפייה בהנחיות: 
,  עם מחוון בדיקת מטלה  , בדיקת מטלה קבוצתית,  הגדרת מטלה קבוצתית , זמנית -הגשת מטלה בו

 בדיקת מטלה עם מחוון פשוט
 

שלכם   והקורס   moodleנכנסתם למערכת 
  במידע  מוגדרמופיע למרות שהוא  לא 

 ? האישי

 למידה דיגיטלית -הוראה ייעוץ פדגוגי ותמיכה תפעולית ב  

הפקולטה  במקרה כזה יש לפנות למזכירות 
- בבקשה להגדרת הקורס במכלול כ

נפתרה,   לא אם בכל זאת הבעיה   "מתוקשב". 
של אגף   למוקד התמיכה הטכניתיש לפנות  

   09-7473111 מערכות מידע
                     support@beitberl.ac.il 

המרכז  בכל שאלה/הבהרה/סיוע/ייעוץ אתם מוזמנים לפנות אל  
 : ונשמח לסייע לכם להוראה ולמידה 

 : כניסה לפורטל << תחת היישומים שלי לבחור ב
 למידה דיגיטלית במרכז להוראה ולמידה-פנייה לתחום הוראה 

 לחצו כאן<< לדף עם פרטי התקשרות לתמיכה והדרכה  
     המרכז להוראה ולמידה  אתר   : אתר

 

   ופורייהת מוצלח  ת לימודיםשנ בברכת  

 המרכז להוראה ולמידה צוות  

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/silabus_upload_teacher.pdf
https://beitberl-ac-il.zoom.us/rec/play/DkCFQNUbYo1JQUbjNMKX7FB2jhfBaVtmI8OeQhL3oh5H6lNSs8JzHcsT9_rM5hP7i11RjaHt-LHyKeie.KjXWClNeLOSbC2pu?continueMode=true&_x_zm_rtaid=mPE3jURpT8C9zEy2VK0g_g.1633514378205.fd25d4b85dabf830c3797adcff0a035c&_x_zm_rhtaid=148
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/shiunuy_zminut.pdf
https://beitberl-my.sharepoint.com/personal/sigalm_beitberl_ac_il/Documents/מסמכים/בית%20ברל/מרכז%20הוראה%20ולמידה/שירותי%20תקשוב%20והנחיות%20לפתיחת%20שנה/הנחיות%20למרצים%20לקראת%20פתיחת%20שנהל%20תשפא%204.10.2020.docx
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/profil_marzim.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/import.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/import.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/import.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ec_FnzycB8Q
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXc0NN4SQyyswZhS2W8vF7zSXMbAb2u3YCAHIyLsYQERnB5w/viewform
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/zoom/zoom_from_moodle.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/zoom/zoom_from_moodle.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/pages/filter-train.aspx?filter=Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/pages/filter-train.aspx?filter=Zoom
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/zoom/recordings_from_moodle.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/hgdarat_matala.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/bdikat_matala.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/matala_online.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/matala_online.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/matala_online.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/halat_vehoradat_kvazim.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/halat_vehoradat_kvazim.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/matala_for_groups.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tPTyc4ZkzSY&index=42&list=PLj4kfM4IYEdEiEgXG_Eu6KvYE7Rkr8FCK
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/Documents/moodle/machvan.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/Documents/moodle/machvan.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/Documents/moodle/machvan.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/machvan_pashut.pdf
mailto:support@beitberl.ac.il
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3tiFHaOzPkquT2RtaDOEUNNJ1mINQ-tDuKExOKNSAkVUOVoyRTRWVVlBMEFaTEo5U0FKV1YyT0hUMi4u
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/emergency/pages/hadraha.aspx
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/pages/default.aspx

