
?4.0במודלחדשמה

מודל לבשה פנים חדשות!

ברוכים הבאים לממשק עכשווי וחדיש, לניווט-כרטיסיות אינטואיטיבי,
ולחוויה חדשה של הגדרת קורסים, שהופכת למרצים ולמתרגלים את

עריכת הקורסים לקלה יותר, ומפחיתה לסטודנטים הסחות דעת.

.4במודלשהתחדשוהעיקריותהתוספותנאספוזהבקובץ
מקור באתר מודללחצו כאן לצפיה ב

המדריך כתוב בלשון זכר אך מכוון לשני המינים

https://docs.moodle.org/400/en/New_features


ניווט חדש.1
הקורסים שלי.1.1

לחיצה על טאב "הקורסים שלי"  בראש העמוד תוביל את המשתמש למנוע חיפוש חדש, שיאפשר גישה
מהירה וקלה של תלמידים לקורסים שלהם.

לוח זמנים.1.2

https://www.youtube.com/watch?v=Io8ZqAOnAsw


יומן אישי משופר שנמצא בדשבורד, יעזור לתלמידים לעמוד בזמנים שלהם



אינדקס הקורסים.1.3

מעבר חלק בין חלקי הקורס



השלמת פעילות.1.4

ניתן להבחין בקלות באינדקס הקורס בפעילויות שהושלמו ושלא הושלמו



עריכת קורס.2
הוספה וצפיה בבלוקים.2.1

ע" לחיצה על כפתור "מצב עריכה" חדש ומשופר, יועבר המשתמש למצב עריכה מופעל , בו יוצג בלוק
שמאפשר הוספת בלוקים, וצפיה בבלוקים הקיימים

https://www.youtube.com/watch?v=ScT3hBTT3ps


הוספת תוכן בקלות.2.2

הוספת פעילויות ומשאבים ע"י לחיצה על כפתור פשוט ומעוצב



ניווט קונטקסטואלי.2.3

התמצאות בקורסים ובפעילויות ע"י תפריט פשוט



גרירה ושחרור של פריטים.2.4

ניתן להזיז פריטים מאינדקס הקורס לתוך הקורס, להזיז פריטים באינדקס עצמו, ולהזיז פריטים בקורס עצמו,
ומהקורס לאינדקס .

המיקום של המשתמש יואר בצבע מודגש



שיפורים בבנק השאלות.3
תוספים לבנק השאלות.3.1

ניתן להגיע לדף "בנק השאלות" מתוך התפריט שנפתח בלחיצה על כפתור "עוד" שבקורס.
כגון:השאלותלבנקרבותחדשותיכולותישנן4במודל

אפשרות להוסיף תגובות והערות על שאלות
סטטיסטיקה של שאלות

בדיקה בכמה פעמים משתמשים בכל שאלה ובאילו מבחנים
למנהל מערכת ישנן אפשרויות רבות נוספות כמו סידור טורי השאלות וכדומה

https://www.youtube.com/watch?v=QL3w6HGOQTo


ניתן לבחור אילו מהאפשרויות רוצים להציג ולהסתיר
מנהל-שאלות  משופר.3.2

בנק השאלות ניתן לעריכה ע"י כמה עמיתים ששותפים לאותו אוסף. במצב כזה כל משתמש יכול להגדיר
לעצמו את השדות כפי שנוח לו

ניתן לשמור את השאלה כמוכנה, או כטיוטה, וע"י כך לאפשר לעמיתים להידיין עליה לפני שמסכימים להכניס
אותה למבחנים

ניתן לראות היסטוריית גרסאות



חדש בקורסים.4
מונגשattoתוכןעורך.4.1

כאןלחצוattoתוכןעורךעללהסבר
MUAשלהמימוןבזכותהשתפרהattoתוכןעורךשלהנגישות

https://www.youtube.com/watch?v=ScT3hBTT3ps
https://docs.moodle.org/400/en/Atto_editor
https://moodleassociation.org/


הגדרות השלמת פעילות.4.2

השלמת פעילות יכולה כעת להיות מותנית בציון עובר



אייקונים חדשים לפעילויות.4.3

כל פעילות קיבלה אייקון צבעוני שעוזר לזהות אותה



עדכוני תוכן.4.4

ניתן לשלוח הודעה לסטודנטים כאשר נוסף או התעדכן תוכן בקורס



משימות מתוזמנות.4.5

ניתן לציין זמן במשימות כדי לעודד את הסטודנטים להגיש אותן בתוך התקופה הרצויה



ביג-בלו-באטן.4.6

Bigשלחינמיתניסיוניתבגרסהלהשתמשניתן Blue Buttonבאינטרנטועידהלשיחות



חדש למנהלי מערכת.5
הגדרות קבועות מראש למנהל מערכת.5.1

מנהל מערכת יכול ליצור הגדרות קבועות מראש, וכך להחיל, להוריד ולייבא תצורות שונות של האתר. בכך
יוכל מנהל המערכת להציע בקלות מערך יעיל ומלא של תכונות למשתמשים

כאןפירוט נוסף

https://www.youtube.com/watch?v=Ma-rio4ugUs
https://docs.moodle.org/400/en/Site_admin_presets


יצירת וניהול דוחות.5.2

נבחרים, תפקידים או קבוצות משותפיםמותאמים אישית ולשתף עם משתמשיםדוחו"תניתן להגדיר

https://docs.moodle.org/400/en/Custom_reports


סיורי משתמשים.5.3

משופרים שמכילים גם גרפיקהסיורי משתמשים

https://docs.moodle.org/400/en/User_tours


דף התחברות.5.4

בדף הכניסה המשופר ניתן להגדיר תמונת רקע קבועה



LTIבתמיכה.5.5 1.3

LTIשלביתרוןתומך4מודל 1.3

https://docs.moodle.org/400/en/Publish_as_LTI_tool


תמיכה באתר.5.6

מייל חדש לפניות המשתמשים, שמשפר את התמיכה באתר




