הוראות שימוש קורסים מתוקשבים במערכת MOODLE
הכניסה לקורסים המתוקשבים במערכת  MOODLEהיא דרך דרך עמוד "סטודנטים " באתר בצלאל  .ניתן להכנס למערכת ישירות או דרך מסוף הסטודנטים
של אורביט.
קיימות כמה אפליקציות שמאפשרות גישה לחומרים שנמצאים ב  MOODLEממובייל .ניתן לחפש "  " MOODLEב  APPSTOREאו ב  GOOGLE PLAYלהוריד
ולהתקין.
המומלצת ביותר היא האפליקציה הרשמית  . Moodle Mobileהאייקון שלה כזה :
הסיסמה זהה לסיסמה של האיזור הסגור ,בשורת הכתובת צריך לרשום את הקישור /http://212.179.73.138
לכניסה ממחשב :
בעמוד "סטודנטים" באתר בצלאל או לאחר כניסה לאיזור הסגור (מידע אישי) יש להקליק על את משתי האופציות הראשונות( .הדרך השניה בעמ'  . )4בעמוד
סטודנטים יש גם קיצור דרך להוראות שימוש במערכת – אם נתקלת בבעיה מומלץ לקרוא אותן.
אופציה א'  -כניסה דרך מסוף הסטודנטים מובילה ל  . MOODLEאם קיימת חסימה בכניסה למסוף הסטודנטים לא ניתן לצפות בקורסים המתוקשבים.
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לאחר הכניסה למסוף הסטודנטים ניתן להגיע לקורס המתוקשב בשתי דרכים:
אפשרות  - 1להקליק על הסעיף "מערכת שעות" :

יש לבחור ב "רשימה" ולהקליק על הכפתור האדום מצד שמאל לשם הקורס * :

* לצפיה במסך שנפתח (רשימת התכנים של הקורס) – עמוד 8
2

אפשרות שניה  :להקליק בתפריט על המילה MOODLE

ואז להמשיך למעבר למערכת.
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אופציה שניה  :כניסה ישירה ל MOODLE
בעמוד "סטודנטים" באתר בצלאל או בעמוד שמופיע לאחר כניסה לאזור הסגור יש להקליק על הסעיף השני

לכ ניסה יש להזדהות במס' זהות ובקוד שזהה לקוד הכניסה למערכת  .orbitאת הסיסמה ניתן לקבל במרכז פניות סטודנטים (יש לבקש את הסיסמה
לאורביט) או במזכירות המחלקה:.
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הכניסה היא לעמוד "לוח בקרה" של המערכת.שמציג ניווטים מקוצרים ודברים שנצפו לאחרונה .אם הקורס לא נמצא שם יש לעבור ל"עמוד הבית" ושם תופיע
רשימת הקורסים:
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לאחר המעבר לעמוד הבית מופיעה רשימת הקורסים שלך ,וניתן גם לחפש בכל הקורסים שלך על ידי חיפוש לפי שם בחלונית החיפוש או על ידי בחירת
השנה והסמסטר ,ומתוך הרשימה שתיפתח יש להקליק על הקורס הרצוי על מנת לצפות בתכנים ולהגיש מטלות :
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