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פתיחת אתרי  MOODLEחדשים עבור שנת הלימודים תשפ"ג
בימים אלה המרכז לקידום הלמידה וההוראה מוביל שינוי של שיטת העבודה עם מערכת ה –  ,Moodleזאת לאור הגידול
המשמעותי בפעילות ההוראה המקוונת בטכניון .החל משנת הלימודים הקרובה )תשפ"ג( ,יוקמו אתרים חדשים עבור
הקורסים של אותה השנה .אתרי הקורסים של שנת הלימודים הקודמת ימשיכו להיות זמינים גם לאחר סיום שנת
הלימודים ,וכל התכנים והנתונים שבהם יישמרו .המשתמשים יוכלו לעבור בין אתרים של שנים אקדמיות שונות ולסגל
ההוראה תהיה אפשרות להעתיק תכנים בין אתרים בקלות.
אתרי הקורסים עבור תשפ"ג ייפתחו לצוותי ההוראה ביום שני ,ה  .12.09.2022 -האתרים החדשים יהיו ריקים ויונגשו
לצוות ההוראה והלומדים של אותה השנה בלבד ,בהתאם לשיבוץ ולרישום .הודעה נפרדת ,עם הנחיות והסברים מפורטים
להכנת האתרים ,תישלח לצוותי ההוראה בהמשך .אתרי הקורסים של שנת הלימודים תשפ"ב )כולל אתרי קיץ( יהיו
זמינים בסרגל הניווט תחת הכותרת "שנים אחרות".
לשימוש באתרי קורסים נפרדים לכל שנה אקדמית יתרונות רבים.
עבור צוותי ההוראה:
• הכנת אתרי הקורסים לקראת שנת הלימודים הקרובה ,ללא פגיעה באתרים של השנה הקודמת.
• אין צורך בניקוי ואיפוס האתרים לקראת השנה החדשה.
• גישה לכל הקורסים בהם המרצה לימד במהלך השנים האחרונות.
• שמירת גרסאות שונות של אתרי הקורסים ואופני הלמידה וההוראה )למידה פרונטאלית ,מקוונת ,היברידית.(...
• העתקה נוחה של תכנים בין אתרים שונים שבבעלות המרצה.
• זמינות נתוני סטודנטים )ציונים ,הגשות ,דיונים וכו'( מספר שנים אחורה.
• הימנעות מהתנגשות בין תכנים של מרצים שונים )למשל ,מרצים שונים שמלמדים אותו קורס בשנים שונות(.
עבור הלומדים:
• גישה לכל חומרי הלימוד בקורסים שנלמדו במהלך השנים האחרונות.
• יכולת לצפות בהגשות ,בציונים ובהיסטוריה של הפעילות לאורך השנים.
• הפרדה ברורה בין אתרים של שנים אקדמיות שונות.
• גישה אך ורק לאתרים רלוונטיים.
אנו מודעים לכך שבשבועות הראשונים עלולים להתעורר קשיים או להתגלות תקלות .מתנצלים מראש על אי הנוחות
ומודים על סבלנותכם והבנתכם .במידה ותתקלו בבעיה ,תקלה או חוסר בהירות ,או אם ברצונכם לשתף אותנו
בהערות/הארות ,אנא שלחו הודעה למייל  moodle-support-l@listserv.technion.ac.ilונטפל בנושא בהקדם
האפשרי.

בברכת סמסטר מוצלח ושנה טובה,
ד"ר אולגה צ'ונטונוב ,ראשת המרכז לקידום הלמידה וההוראה

