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גרסה  3.5הינה גרסה העדכנית ביותר ,יציבה ואינטואיטיבית מהגרסאות שהיו עד עתה.



חידושים ושכלולים עיקריים  3.2-3.5בשדרוגים האחרונים באתר:






הקלטת וידאו וקול דרך עורך הטקסט בכל מקום באתר באופן מהיר וקל (גם בנייד) ,כתשוה לפורום למשל או במטלה.
תגיות במאגר השאלות
סל מחזור
גרפים אינטרקטיביים:
בכל גרף שמוצג במוודל ניתן לעמוד עם העכבר ולקבל מידע (בדוחות ,יומני מעקב ,סטטיסטיקות של בוחן ועוד)



מטלה:











הגדרה חדשה  -תאריך (מועד) רביעי "תזכורת למתן הציון לפני התאריך הצפוי" בו ניתן לקבוע מועד בו תשלח הודעת תזכורת לדוא"ל המרצה
התאמות מיוחדות לקבוצה או למשתמש (הארכת זמן לקבוצה או למשתמש)
הגבלת סוג הקבצים כהגשה (למשל מקבל רק קובץ )pdf
בדיקה ומתן משוב אינטרקטיבי – הוספת הערות בגוף ההגשה וכיווץ ופתיחתן באופן פשוט

בוחן  -סוגי שאלות חדשים לבחנים המקוונים:




גרירת תמונות וגרירת טקסט לאיזורי תמונה.
מחיקת שאלות מעריכת שאלות מבוחן בבת אחת

שאלת בחירה (סקר)  -ניתן להעביר תוצאות ממקום למקום
פורום:



נעילה ונעיצת דיונים

חידושים נוספים:



גרירת קובץ מכווץ ותפיחתו כתיקייה בתוך מודל  +גרירת כל קובץ מדיה והצגתו במרחבי האתר.



מאגר יוטיוב ועוד :הוספת סרטוני יוטיוב בכל מקום במוודל בקלות





אפשרות לפעילויות זמינות אך מוסתרות מהסטודנטים
תמיכה ב אימוג'ים
עדכון\עריכה מרובה של השלמות פעילות (בבת אחת) עוד מידע על "השלמת פעילות"



תגיות בכל רכיב במוודל.



אפליקציית  Moodleלמשתמשים (סטודנטים) :הורדת קבצים בוואט אחת ע"י הורדת קובץ זיפ שלהם כשיש תיקייה עם קבצים.



תזכורת לתוספות ותכונות המערכת




קישורים למידע נוסף :גרסה  3.4וגרסה :3.5
קישורים לסקירות קצרות ומומלצות בוידיאו  :גרסה 3.2-3.5

לאחר מחיקת משאב או פעילות (בטעות או שלא בטעות) ניתן
לשחזר נתונים אלו באופן פשוט ( המידע ישמר שם לכל היותר
ל 30יום):
 מחיקת הרכיב:

 בתפריט ניהול הקורס:
 רשימת הפריטים במחסן הפעילויות שנמחקו ואפשרות שחזור:

 שיפורים בנראות פעילות המטלה – יעילות ונוחיות בדיקות ההגשות ותצוגה חדשה וידידותית:
 המרת קבצי  wordל  pdfומתן הערות בצורה אינטראקטיבית ללא צורך בהורדת קובץ ההגשה:



בחירת משתמשים (סטודנטים) מסוימים לצורך הורדת קבצי ההגשה או בדיקת אופליין שלהם:



סוגי שאלות חדש ומובנה במערכת (מעבר לשאלות אמריקאיות  ,חישוביות ,והשלמות מילה):
 בחירת מילים מרשימה:

 גרירת מילים(טקסט) למקום המתאים:

 גרירת תמונות קטנות לתוך תמונה גדולה:

גרירת טקסט לאיזורי תמונה:



נעיצת דיונים כך שאותו דיון יופיע תמיד חלק העליון של הפורום מענה מאימייל – ניתן לענות
מהאימייל ישירות לפורום:



 – Peralinkקישור ישיר לדיון או לתגובה ספציפית של דיון:

 - Moodle Mobile היא האפליקציה הרשמית של Moodle
 גישה לתכנים של הקורסים שלכם בצורה לא מקוונת
) (offlineכלומר גם ללא אינטרנט
 קבלת מסרים והודעות ממשתמשים או על אירועים קרבים
 חיפוש ומציאת משתתפים בקורסים שלכם

 העלאת תמונות ,וידאו וקבצים אחרים מהמכשיר הנייד
לפעילויות ההגשה השונות
 צפייה בגיליון הציונים של הקורס המקוון
 ועוד...
 למידע נוסף ,להורדה
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