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התנסות בתבניות חלופות בהערכה
פעולות בית הספר ומורה במערכת ה – Moodle
חלופות בהערכה (היבט טכני)

התנסות בתבניות החלופות

מורה

כניסה לאתר התנסות מתבצעת דרך האתר הארצי לחלופות בהערכה במערכת
 MOODLEמשרד החינוך .הכניסה אפשרית לעובדי הוראה בלבד
קישור לאתר ארציhttps://artzi.lms.education.gov.il/ :

אם נמצאים במופע מחוזי ,בתוך קורס או בעמוד הבית או בעמוד MY
•
יש ללחוץ על הלינק "התנסות בתבנית" מתוך משבצת תבניות – התנסות
והורדה (מימין)
אם נמצאים במופע ארצי – יש ללחוץ על הלינק "התנסות בתבנית"
•
מתוך משבצת תבניות.
שתי אפשרויות להתנסות:
כצופה  -בהרשאת אורח ,תינתן כניסה לכל התבניות לצורך צפייה.
כמורה -בהרשאת עו"ה ,תינתן כניסה לכל התבניות לצורך התנסות ,התאמת
תכנים ,צפייה באפשרויות הפעילות בתבנית – ההתנסות פתוחה למשך  12שעות
כמפורט בסעיף התנסות לעיל .אחריה תתאפס התבנית וכל השינויים שבוצעו בה
ייעלמו

מידע נוסף על התנסות בתבניות חלופות בהערכה
פעולות בית הספר ומורה במערכת ה – Moodle
חלופות בהערכה (היבט טכני)

מורה

התנסות בתבניות החלופות

.1

.2
.3
.4

האתר מאפשר התנסות (בתפקיד מורה) בסוגי תבניות שונות שפותחו
במשרד החינוך
מטרת ההתנסות היא לאפשר למורה להכיר את כל אפשרויות שינוי ,עריכה
והתאמת התבניות ללא חשש כי משהו ישתבש (היות והתבנית מתאפסת כל
שעתיים)
ההתנסות מאפשרת לבצע כל פעולה על התבנית בהרשאת מורה
המערכת מתאפסת כל יום בשעה  8:00ובשעה  20:00והשינויים שבוצעו
מתבטלים .כלומר ,ניתן להתנסות במשך  12שעות באופן רציף בין 8:00-20:00
ובין  20:00ל  8:00שלמחרת היום.

קבלת סביבה דיגיטלית חלופות בהערכה
המורה מקבל מהאדמין במטה סביבה עם התבנית שהזמין על-פי טופס בקשה
שנשלח מבית-הספר על-ידי רכז התקשוב הבית-ספרי.
הסביבה תגיע לאתר המחוזי ותופיע ב'מרחבי הלימוד שלי'
כדי שהתהליך יהיה יעיל על המורה לבצע את השלבים הללו:

קבלת הסביבה

מורה

 .1היכנס לקישור הבא:
 http://edu.gov.il/tech/mblאו הקלד 'למידה דיגיטלית' בתיבת החיפוש בגוגל
על המסך תראה את שמות של כל המחוזות.

עליך להיכנס לאתר של המחוז שלך
 .2עם כניסתך לקישור תתבקש להכניס שם משתמש וסיסמה
ואז תגיע למסך בו מופיע שם המחוז שלך בחלק העליון של המסך.
 .3בשבועיים שלאחר ביצוע פעולה מס'  2בהצלחה
תוקם עבורך סביבה עם התבנית שביקשת מרכז התקשוב הבית-ספרי
(מטלת ביצועPBL/ /תלקיט /מטלת ביצוע בערבית /חקר)
 .4כשהסביבה תוקם עבורך יישלח אליך מייל שיודיע לך על קבלת הסביבה
שביקשת.
את הסביבה תוכל לראות ב'מרחבי הלימוד שלי' באתר המחוזי.

הפעלת התכנית בבתי-הספר
הנחיות למורה -סיור מודרך בסביבה דיגיטלית אישית

מורה

הכנת הסביבה על-ידי המורה

לאחר קבלת הסביבה שלך-
 .1תוכל לראות את הסביבה שקיבלת באתר המחוזי
היכנס לקישור הבא:
http://edu.gov.il/tech/mbl
היכנס לאתר המחוזי (עם הזדהות אחידה)
לחץ על הלשונית 'מרחבי הלימוד שלי' בצד הימני העליון של המסך
 .2המערכת של המוודל כוללת סיור מודרך על כל מסך ,אזור במסך ורכיב
בתבנית.
הסיור המודרך מופעל באופן אוטומטי בכל מסך אליך נכנסים בפעם
הראשונה.
הסיור מופעל גם במסכי הגדרות למורה .בכניסות נוספות למערכת,
ניתן להפעיל את ה'סיור המודרך' מהקישור המצוי בסרגל השחור העליון ,מצד
שמאל ,של כל מסך באתר.
 .3הסביבה היא שלך ואתה מוזמן לערוך את התכנים והפעילויות בה
על-פי צרכיך הפדגוגיים.
 .4רוצים לנסות רכיב מתוך הסביבה שקבלתם? עברו לארגז החול והתנסו
ברכיב .אח״כ תוכלו ליישמו בתוך הסביבה.

תמיכה למורה בהכנת הסביבה
לרשותך שלושה מעגלי תמיכה:

הנחיה לכניסת תלמידים באמצעות סיסמה אחידה
נמצאת בקובץ הזה

מורה

תמיכה בהכנת הסביבה על-ידי המורה

א .באתר נמצאים 'מדריכים למשתמש' על כל רכיב והסברים מדויקים על הפעלתם.
וכן פורום ארצי למורים אליהם ניתן להגיע דרך הכפתור 'תמיכה פדגוגית וטכנית'

ב .ניתן לפנות לתמיכה טלפונית על הפעלת המוודל
למינהלת יישומים מתוקשבים בטלפון03-6906600 :
בימים א-ה ,07:30 - 22:30 :ביום ו'07:30 - 14:00 :
תמיכה בסיסמאות למורה ולתלמידים:
שימוש בשירות עצמי לקבלת סיסמה באמצעות דוא"ל ובס.מ.ס
פניה למזכירות בית הספר
פניה למוקד סיסמאות של משרד החינוך
בטלפון03-9298888 :
ג .מדריכים של משרד החינוך ,רכזי התקשוב
ומתאמי המחשוב בבתי-הספר עברו הכשרות כדי לסייע לך.
כמו-כן ,מנחה ההשתלמות הבית-ספרית עבר הכשרה
ויסייע לך להפעיל את הסביבה.

ד .אתה מוזמן להירשם דרך רכז התקשוב לקורס מוודל
בו יסייעו לך לערוך את הסביבה ,להוסיף משימות מתוקשבות
וילוו אותך ביישום שתי היחידות הראשונות בסביבה בכיתה עם תלמידיך.
להרשמה -פנה לרכז התקשוב הבית-ספרי.

תכנים מתוך קורס חלופות בהערכה
בסביבה הדיגיטלית

לאחר ההתנסות בתבניות בוחר המורה חלופה בהערכה ומקים סביבה בהתאם
לצורכי ההוראה במסגרת קורס פיתוח מקצועי.

מורה

קורס להכנת הסביבה של המורה

הנחיות למורה -הגדרת פעולות ליישום החלופה בסביבה הדיגיטלית

שלבי הכנה של המורה במהלך הקורס:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

קבלת סביבה עם התבנית שהזמין המורה על-פי טופס בקשה שנשלח מבית-
הספר -הסביבה תגיע לאתר המחוזי ותופיע ב'מרחבי הלימוד שלי'
התאמת התבנית לתחום הדעת  /לכיתה -מרבית התכנים בקורס כוללים זאת
פתיחת הקורס להרשמה עצמית של תלמידים
שליחת קישור ישיר למייל התלמיד
הסבר לתלמידים להיכנס לקישור ששלח המורה לקורס שהמורה ערך עבורם
לוודא שכל התלמידים שהתבקשו ביצעו כניסה והרשמה עצמית לסביבה
שהכין המורה
לוודא שרק התלמידים שהמורה סווג לסביבה אכן רשומים בה (ולמחוק את מי
שלא)
תהליך זה של כניסת התלמידים – מתקיים רק בפעם הראשונה
באופן רגיל ,בהמשך ,התלמידים ייכנסו ישירות לקישור ויצטרכו רק להזדהות
במערכת.
מומלץ להציג את הקישור בפורטל הבית-ספרי במרחב המקצוע של המורה/
במרחב הכיתתי

הזמנת סביבות נוספות
•
•
•

מורה

הזמנת סביבה נוספת על-ידי המורה

פעולות בית הספר ומורה במערכת ה – Moodle
חלופות בהערכה (היבט טכני)
להזמין מרחב לימוד ריק אליו ניתן לייבא תבנית רצויה
לשכפל סביבה ערוכה ומוכנה על מנת ללמד באמצעותה כיתות נוספות
לייבא עדכונים לתבנית ספציפית

לפניך הנחיה לפעולות במידה ובחרת לייבא מרחב לימוד ריק
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

על המורה להימצא במרחב לימוד ריק שקיבל
במשבצת "תבניות חלופות בהערכה" (מימין) ,בשדה "בחר מרחב לימוד",
תוצג רשימת תבניות לחלופות בהערכה שהוכנו על ידי משרד החינוך.
יש לבחור מתוך רשימת התבניות הקיימות ,את התבנית אותה מעוניינים
לייבא למרחב הלימוד.
יש ללחוץ על כפתור "יבוא תבנית".
לאחר הבחירה יבצע תהליך אוטומטי של יבוא תבנית (ללא תכנים או
משתמשים) נבחרת למרחב הלימוד הריק בו מצוי המורה.
התהליך לוקח  2-3דקות .יש להמתין לסיום.
בסיום התהליך תוצג התבנית המבוקשת כמרחב לימוד בו ניתן להשתמש
(להתאים לצרכי הכיתה ,להסיר רכיבים ,להסיר יחידות לימוד ,להוסיף רכיבים,
להוסיף יחידות לימוד ,לשייך תלמידים וכדומה).
דגשים  -ניתן לייבא תבנית למרחב לימוד ריק בלבד.
שגיאות  -אם מרחב הלימוד אינו ריק ,אזי לאחר לחיצה על כפתור "יבוא
תבנית" תוצג הודעת שגיאה" :לא ניתן לייבא תבנית היות ומרחב הלימוד אינו
ריק"

תלמידים נכנסים לסביבת הלמידה הדיגיטלית

אתר  Moodleבית ספרי במחוז לפעילות בית-ספרית -היבט תלמיד

מורה

מעקב אחר הרשמת תלמידים לסביבה

פעולות בית הספר ומורה במערכת ה – Moodle
חלופות בהערכה (היבט טכני)

תלמידים נרשמים בעצמם למרחב הלמידה/הכיתה
קובץ הנחיות לתלמידים
.1

כניסה של התלמידים לעמוד הראשי של אתר מחוזי
בחירת בבי"ס
•
בחירת שכבת הגיל
•
בחירת מקצוע
•

.2

תוצג רשימת הכיתות/מרחבי הלימוד ממנה יאתרו את מרחב הלמידה/הכיתה
שלהם לפי שם המורה ושם הסביבה

.3

התלמידים ירשמו באופן עצמי (בלחיצת כפתור) למרחב הלימוד  /הכיתה
שלהם

תמיכה בסיסמאות למורה ולתלמידים:
שימוש בשירות עצמי לקבלת סיסמה באמצעות דוא"ל וס.מ.ס
פניה למזכירות בית הספר
פניה למוקד סיסמאות של משרד החינוך
בטלפון03-9298888 :

