מדריך מקוון לעבודה ב MOODLE -

אפשרויות עריכה בעמוד הראשי של אתר הקורס
באתר הקורס ,לאחר "הפעלת עריכה" ישנם כפתורי עריכה המסייעים לעריכת האתר בנוחות
באתר הקורס ,על מנת לערוך את האתר יש ללחוץ על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בתפריט בצד ימין למעלה.
כאשר העריכה מופעלת ,מופיעים כפתורי עריכה ,.כפתורים אלה מאפשרים עריכה של נושאים או של רכיבים
(דוגמה לסוגי רכיבים :פורום ,קובץ ,בוחן ,מטלה וכד')

פירוט
הפעולות
בעמודים
הבאים
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מדריך מקוון לעבודה ב MOODLE -

פעולות עריכה על נושא שלם





עריכת יחידת-הוראה :מאפשר להוסיף טקסט/תמונה/הפניה נוסף לכותרת הנושא
הדגשת יחידת-הוראה :הדגשה של נושא – מסמן פס כחול בחלק הימני של הנושא (רק נושא אחד
יכול להיות מודגש בזמן נתון)
הסתרת נושא :מאפשר להסתיר נושא שלם – כאשר נושא מוסתר ,סטודנטים לא יכולים לראות את
הנושא והתכנים המופיעים בו .ניתן להסתיר ולחשוף נושאים לפי הצורך במהלך כל השנה
מחיקת יחידת-הוראה :מאפשר למחוק את כל הנושא בבת אחת .שימו לב  -אין אפשרות לבטל
פעולת מחיקה

שינוי כותרת הנושא (במקום "נושא  ;"1נושא )..."2
לשינוי הכותרת:
 הקליקו על אייקון העיפרון בשם הנושא והקלידו את שם הנושא החדש (ניתן להדביק טקסט שהוכן
מראש)
 לחצו  Enterלסיום ( Escלביטול)
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שינוי כותרת רכיב
לשינוי הכותרת:
 הקליקו על אייקון העיפרון בשם הרכיב והקלידו את השם החדש (ניתן להדביק טקסט שהוכן מראש)
 לחצו  Enterלסיום ( Escלביטול)

פעולות עריכה על רכיב







הגדרות :כניסה להגדרות הרכיב .ההגדרות משתנות לפי סוג הרכיב
הזחה שמאלה :מסיט את מיקום הרכיב לשמאל (ויזואלית) מרחק של טאב
אחד .מאפשר ליצור היררכיה של הרכיבים בדומה לתוכן עניינים.
 ניתן להזיח מספר פעמים לאחר הזחה שמאלה ,נפתחת אפשרות גם להזחה ימינההסתרה :מאפשר להסתיר רכיב .כאשר רכיב מוסתר ,סטודנטים לא יכולים
לראותו .ניתן להסתיר רכיבים לפי הצורך במהלך כל השנה( .מאפשר להכין
מראש את האתר ולחשוף את התכנים לסטודנטים לפי קצב ההתקדמות
בסמסטר)
שכפול :משכפל במדויק את הרכיב
דוגמה לשימוש בשכפול :אם יצרנו בוחן שהסטודנטים כבר ענו עליו וקיבלו ציון >
וכעת נרצה לאפשר לסטודנטים לענות על הבוחן לתרגול עצמי ללא ציון  -נוכל
לשכפל את הבוחן ורק לשנות את הגדרת הציון של הבוחן החדש

 מחיקה :מאפשר למחוק את הרכיב .שימו לב  -אין אפשרות לבטל פעולת
מחיקה
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העברת נושא שלם
 לחיצה על אייקון שושנת הרוחות המופיע בפינת הנושא בצד שמאל ,תפתח את רשימת
הנושאים ,יש לבחור לאן מעוניינים להעביר את הנושא
 אפשרות שניה ,ניתן לגרור את הנושא למיקום הרצוי (גרירה של אייקון שושנת הרוחות)

העברת מיקום רכיב
 לחיצה על אייקון שושנת הרוחות המופיע בצד ימין של הרכיב ,תפתח את רשימת
הרכיבים הקיימים באתר ,יש לבחור לאן מעוניינים להעביר את הרכיב
 אפשרות שניה ,ניתן לגרור את הרכיב למיקום הרצוי (גרירה של אייקון שושנת הרוחות)

הוספת רכיבים חדשים



בקישור זה ניתן להוסיף רכיבים חדשים מסוגים שונים כגון :מטלות ,בחנים ,פורום,
הערכת עמיתים ,נוכחות ,קישורים ועוד...
מידע על הוספת רכיבים שונים ניתן לראות במדריך המקוון

אוניברסיטת תל-אביב2019 ,

