שדרוג  – MOODLEגרסה 3.5
חידושים עבור צוות ההוראה
מערכת ה  Moodleשל הטכניון עברה שדרוג לגרסה  ,3.5שהיא הגרסה היציבה העדכנית ביותר,
המכילה שיפורים משמעותיים מבחינת אבטחת מידע והפונקציונאליות.
מסמך זה מסכם את עיקרי החידושים והתוספות.
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1

סידור אתרי הקורסים בעמוד הראשי של המערכת
"רשימת קורסים מסוננים"
מציג את רשימת הקורסים שלכם לפי סמסטרים:

קורסים שלא משויכים לסמסטר מסוים יוצגו תחת כותרת "קורסים אחרים" .ניתן לפתוח את
הרשימות ולצמצם אותן.

2

"תפריט קורס מותאם אישית"
הרכיב מאפשר מיון וסידור של אתרי הקורסים שלכם.

תחילה יש להפעיל עריכה ברכיב באמצעות כפתור ההזזה בחלק העליון משמאל .לאחר מכן,
ניתן להסתיר/להציג את הקורסים/קטגוריות (באמצעות אייקון העין) ,להזיז את
הקורסים/הקטגוריות (באמצעות גרירה מהחץ הארבע-כיווני) או להוסיף/להוריד קורסים
למועדפים (באמצעות ה .)-/+

המלצה – הוסיפו למועדפים את כל הקורסים אשר רלוונטיים לכם כרגע ,ומיינו אותם בדרך
הנוחה לכם .הסתירו את כל השאר.

3

אייקונים ותפריטים
תפריט ניווט נפתח

באמצעות אייקון "המבורגר" בצדו הימני של הסרגל העליון

התפריט הימני ניתן להצגה/הסתרה באמצעות אייקון "ההמבורגר" .הסתרת התפריט מגדילה
את שטח המסך בו נמצאים הקבצים והמשאבים העיקריים של הקורסים.

הפעלת/כיבוי עריכה

באמצעות אייקון בסרגל העליון

4

תפריט ניהול הקורס
נגיש באופנים הבאים:



אייקון "ניהול הקורס" בסרגל העליון זמין בכל עמודי אתר הקורס
פותח את התפריט הצף הבא:



בע מוד הראשי של הקורס קיים אייקון נוסף של גלגל שיניים בודד ,ולצידו חץ כלפי
מטה ,המאפשר גישה מהירה לחלק מהפעולות העיקריות של ניהול הקורס:

5

תפריטי ניהול רכיבים
כעת נגישים מתוך המטלה באמצעות אייקון גלגל השיניים:

6

ארגון הבלוקים/משבצות
אזור משבצות בצד ימין של האתר לא קיים יותר.
ניתן למקם משבצות בסרגל השמאלי או בחלק העליון של האתר "כלים נוספים" .לחיצה על
הקישור תפתח אזור משבצות ,לחיצה נוספת תסגור אותו .האזור זמין לשימוש של צוות ההוראה
והסטודנטים ,אך רק צוות ההוראה יכול לשנות אילו משבצות יופיעו באזור זה ובאיזה סדר .מורי
הקורס יכולים להוסיף  /למחוק משבצות ,להזיז ולסדר אותן במיקום הרצוי (במצב עריכה).

המלצה:


בסרגל השמאלי:


משבצת חדשות אחרונות ,משבצת אירועים קרבים ,משבצת נגישות ,משבצת
ניהול ,משבצת ניהול רכיבים כולל.



באזור המשבצות העליון:


עמודה ימנית :משבצת הורדת הגשות



עמודה אמצעית :משבצת הורדת חומרים



עמודה שמאלית :משבצת רשימת תפוצה ורשימת סטודנטים

7

ניהול משתמשים באתרי הקורסים
ניהול המשתמשים יעיל יותר:


ריכוז כל נתוני המשתתפים תחת "משתתפים" (ביטול החלוקה בין משתתפים
ומשתמשים)



סינון באמצעות מילות מפתח:



התווספו אייקונים המאפשרים פעולות על משתתף מסוים (למשל הוספת תפקיד ,שינוי
קבוצה ,מחיקה וכו')



אפשרות להציג את כלל המשתתפים בעמוד אחד (קישור בתחתית העמוד)



אפשרות לבחור את כלל המשתתפים בקורס או את כלל המשתתפים המוצגים כרגע
בעמוד ,באמצעות לחצנים בתחתית העמוד (מסייע במחיקה של קבוצות גדולות)

8

רכיב מטלה


אפשרות לבחור את סוגי הקבצים אשר סטודנטים יכולים להגיש מתוך תפריט
אפשרויות

9

תוסף "תצוגת כלל דיוני הפורום"


התוסף הוא משבצת ,אותה ניתן להוסיף לכל קורס ,המאפשרת הצגת פורום בצורת
עמוד "שטוח" עם כל ההודעות שפורסמו והתגובות .הדבר מאשר שמירת פרסומי
הפורום בצורת קובץ במחשב ,לטובת גיבוי הפורום.

תזכורות
הותקן תוסף שליחת תזכורות לאירועים ומטלות .הודעות במייל יישלחו לסטודנטים יום לפני
מועד סגירת האירוע (במידה והוגדר מועד זה) .ההודעות יישלחו מכתובת  No-replyוייכללו את
המילים  Moodle-Reminderבכותרת.
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