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 לסטודנטמדריך  – (Portfolio) תלקיטעבודה ב

 .פרקים-עין מחברת הכוללת פרקים ותתשהוא מ (Portfolioתלקיט ) הוספתקיימת אפשרות ל moodleבמערכת 

  ,תיק עבודות או לתהליך רפלקטיבי.תלקיט יכול לשמש להכנת עבודת סמינריון, עבודת מחקר 

 פרקים.-סטודנטים להוסיף בעצמם פרקים ותתאם המרצה מאפשר זאת, באפשרות ה 

 אם הסטודנטים בחרו לשתף חומריםלצפות בחומרים של סטודנטים עמיתים בקורס ניתן ,. 

 

 חומרים הוספת

 .נלחץ על התלקיט שפתח המרצה ביחידת ההוראה  ,תלקיטחומרים להוספת  לצורך .1

 .תרומה[ התחל]נלחץ על ונראה את מספר הפרקים  .2

 

 .הוסף תרומהנבחר את הפרק ונלחץ על  .3

 

 :חלון ובו נעלה את החומרים חיפתי .4

 
  

 כאן יופיעו ההנחיות של המרצה

 יש להזין כותרת

. ניתן ללחוץ על הסתרה ,עריכהאם אתם עדיין בשלבי 
ללחוץ  יש רק לאחר סיום העלאת החומרים ועריכתם 

 כדי לשתף עם המרצה וסטודנטים אחרים, על הצגה

 בתיבה זו יש להזין את החומרים
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 ניתן גם להעלות קבצים .5

 

 ייפתח חלון:ו עדכן תרומה[]בסיום נלחץ על  .6

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

חזרה 
לעריכת 
 התרומה

מחיקת 
 התרומה

הצגת /הסתרת 
 התרומה

לאחר סיום  -  חשוב
יש עריכת התרומה, 

ללחוץ על הצגה כדי 
שהמרצה יוכל 

 לראות את החומרים

 םשיתוף חומרים ע
 סטודנטים אחרים. 

אם אתם בוחרים   חשוב
 לשתף חומרים עם

אחרים, יש  סטודנטים
, ללחוץ על כפתור זה

 לשיתוף

ניתן להציג תרומות של 
 סטודנטים אחרים

ניתן לראות את הקובץ 
 שהעלנווהטקסטים 

ניתן להוסיף הערות לאחר 
הוספת הערה יש ללחוץ 

 על שמירת הערה

 ניתן לעבור בין הפרקים
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 תוכן ותפריט ניהול

 

 ערוך את הפרקים שלךונבחר באפשרות  הגדרותנלחץ על  כדי לערוך את החומרים .1

 

 + -להוסיף פרק חדש באמצעות לחיצה על סימן ה אם המרצה אפשר זאת נוכל .2

 

  :אם בחרנו להוסיף פרק .3

 
 

 ניתן לעבור בין הפרקים השונים

 V-סימון התיבה ב 3.2
 פרק-תכתתגדיר את הפרק 

 תוכןה נוסיף את 3.3

 שינוייםה נשמור את 3.4

ניתן להדפיס את כל התלקיט או פרק בודד. 
 zipקובץ ל לייצאלא ניתן 

 נקליד שם לפרק 3.1
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תאפשר להציג בצורה מרוכזת את החומרים שהעלו  לחיצה על  .4

 (.מעלה 6בסעיף )כמוסבר  סטודנטים האחרים.העם את החומרים, לשתף  שבחרו ,סטודנטים אחרים

 
 

 

 ם עזרה?רוצי
 בכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידה

  tikshuv@beitberl.ac.ilדוא"ל: 
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