מדריך מקוון לעבודה ב MOODLE -

כיצד ליצור דף תוכן אינטרנטי?
יצירת דף תוכן ישירות באתר הקורס ב ,Moodle-מאפשר עדכון הדף בנוחות ישירות באתר הקורס.
ניתן לשלב טקסט ,סרטונים ,תמונות ,קישורים וכד'.
 .1אם אינכם במצב עריכה ,לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בתפריט בצד ימין למעלה
 .2לחצו על הקישור "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים
 .3בחלון שנפתח ,סמנו את האפשרות "דף תוכן מעוצב" ולחצו על הכפתור "הוספה"
.4
.5
.6
.7

כתבו את כותרת הדף בשדה "שם" (לדוגמה" :הנחיות להגשת עבודת סיום")
בשדה "הנחייה לפעילות" ניתן לכתוב הנחייה  /הסבר  /תקציר וכדומה (לדוגמה" :הנחיות מפורטות שניתנו גם בכיתה")
כדי שההנחיה תופיע בדף הראשי של הקורס ,תוכלו לסמן "וי" בשדה "הצגת ההנחיה בעמוד הראשי של הקורס"
בתיבת "תוכן הדף" כתבו ועצבו את הטקסט.
לסיום הפעולה לחצו בתחתית המסך על "שמירת שינויים וחזרה לקורס"

בעמודים הבאים  -הנחיות להוספת היפר קישור ,תמונה וסרטון  YouTubeבתוך דף התוכן האינטרנטי
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הוספת היפר קישור בדף התוכן האינטרנטי (טקסט כחול המקשר לכתובת של אתר אינטרנט):
א .יש לכתוב את הטקסט שמאחוריו תסתתר כתובת אתר האינטרנט (לדוגמה" :לחצו כאן לאתר האוניברסיטה").
ב .לסמן את הטקסט עם העכבר.
("הוספת/עריכת קישור")
ג .ללחוץ על צלמית
ד .בחלון שנפתח ,בשדה "כתובת הקישור" לכתוב (או להדביק) את כתובת האתר
ה .ללחוץ על כפתור "הוספה"
הוספת תמונה
א.
ב.
ג.
ד.

("הוספת/עריכת תמונה")
לחצו על צלמית
בחלון שנפתח ,לחצו על הכפתור "מצא או העלה תמונה"
בחלון שנפתח ,לחצו בצד ימין על "העלאת קובץ"
לחצו על כפתור "בחר קובץ" (בדפדפנים שונים יתכן שהכפתור יופיע בשמות"browse" / "choose file" :
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ה .מצאו את התמונה על המחשב האישי שלכם ולחצו על "פתח" (או ")"open
ו .לחצו על הכפתור "העלה קובץ זה"
ז .בשדה "תיאור התמונה" ניתן לרשום את שם התמונה או תיאור (עבור תוכנות המיועדות למשתמשים בעלי לקות ראיה)
ח .לחצו על הכפתור "הוספה"

הוספת סרטון Youtube
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

("הכנס מדיה של )"Moodle
לחצו על צלמית
בחלון שנפתח ,יש ללחוץ על "חיפוש קבצי מולטימדיה"
בחלון שנפתח ,לחצו בצד ימין על "סרטי יוטיוב"
בשדה "חפש סרטים" הדביקו את כתובת סרטון היוטיוב או לפי
מילות החיפוש
בחלון הבא בחרו את הסרטון הרצוי > ולחצו על כפתור "בחירת
קובץ זה"
בחלון הבא תוכלו לוודא שזהו הסרטון המתאים
לחצו על הכפתור "הוספה"

שימו לב ,כאשר נמצאים במצב עריכת דף התוכן האינטרנטי ,תראו את
הסרטון כקישור ולא כוידאו .לאחר שמירת השינויים של דף התוכן
האינטרנטי תראו את הסרטון עצמו.
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