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 מדריך להזנת תקציר, מטלות וסילבוס

    

   מרצים יקרים, 

   השלבים הראשונים בטרם הזנת הסילבוס המלא הם הזנת: 

   תקציר הקורס  .1

   חובת נוכחות   .2

    

   ראשית, היכנסו לפורטל המרצה ולחצו על "השיעורים שלי." 

   לב שאתם נמצאים על השנה המתאימה, ולאחר מכן לחצו על שם הקורס המבוקש -שימו

  
   יש למלא בתיאור כללי את תקציר הקורס 
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   יש ללחוץ על חובת נוכחות, יפתח תפריט לבחירה 

   

הנוכחות יש לחזור לשיעורים שלי וללחוץ על שלוש הנקודות ליד הקורס לאחר מילוי התקציר וחובת 

 על מנת להזין את הסילבוס המבוקש
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   לאחר מכן לחצו על סילבוס 

    
   לחצו על סילבוס לפי תבנית 

    
    

   לחצו על עריכה 

    
    

 .  בסילבוסניתן לראות שהסעיפים אותם מילאנו מופיעים באופן אוטומטי 
       ת.תקציר וחובת נוכחו כלומר, הסילבוס כבר מכיל באופן אוטומטי את הסעיפים:
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    כעת יש למלא את השדות הבאים: 

 הקורסטלות מ -
 (לחצו כאןלהרחבה כיצד להזין ולעדכן מטלות )

    
    

   מטרות הקורס  -

  

   הקורס ומבנה נושאי  -

  

   דרכי הוראה  -

    

 ".שלח"יש ללחוץ על הזנת הסילבוס בסיום 

סילבוס זהה, ניתן לסמן יש  הקורסכל קבוצות הנך מלמד.ת את אותו קורס במספר קבוצות, ולבמידה ו

 ."לכל קבוצות השיעור"את תיבת הסימון 

    
עור מקור", תיפתח , יש לעמוד על "שישהתקיים בשנים קודמות מקורסבמידה ורוצים להעתיק סילבוס 

 .  ס"העתק סילבו"על  צוהמבוקש ולח קורסאת ה בחרומשנים קודמות.  קורסיםטבלה של 

mailto:Support.Srv@smkb.ac.il
https://wa.me/97236902345


 
 
 
 

 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע 

Support.Srv@smkb.ac.il   6902345-03   :97236902345ווטסאפhttps://wa.me/ 

 סמינר הקיבוצים

 המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

Kibbutzim College of Education 

Technology and the Arts 

IS  &  Technology Department 

 

   
    

   . של הקורס הסילבוס מועבר אוטומטית למוודלבסיום התהליך, חשוב לדעת: 

מופיע קישור לסילבוס.  במוודלשם השיעור  תחת

 

 

 

 הרחבה -הזנת מטלות  

 .100% משקל סך כל המטלות צריך להיות

בקורסים שנתיים, במידה ויש מטלות נפרדות לסמסטר א' וב' יש לתת אחוזים בהתאם, כך שמשקלן הכולל 

 .100% יהיה

לכל  מטלות בסמסטר ב' והמשקל של כולן זהה, 2מטלות בסמסטר א' ועוד  2לדוגמא: אם לקורס שנתי יש 

  . 100% כך שסכום המטלות הכולל יהיה 25% מטלה המשקל יהיה

 במידה ומעוניינים שהציון הסופי לא יחושב ע"י המערכת על פי המשקלים של מטלות, אלא יחושב ויוזן 

. במקרה זה, בכל שאר 100% מרצה" ולתת לה משקל של -ע"י המרצה, יש לפתוח מטלה בשם "ציון סופי

הציון הסופי  להזין ציון בכל מטלה ולהציגו לסטודנט, . בדרך זו ניתן0% המטלות בשיעור יש לתת משקל

   מרצה". -יילקח מהמטלה "ציון סופי

   

   לפתיחת מטלה חדשה יש ללחוץ על הוספה

            

mailto:Support.Srv@smkb.ac.il
https://wa.me/97236902345


 
 
 
 

 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע 

Support.Srv@smkb.ac.il   6902345-03   :97236902345ווטסאפhttps://wa.me/ 

 סמינר הקיבוצים

 המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

Kibbutzim College of Education 

Technology and the Arts 

IS  &  Technology Department 

 

  
 

  יש למלא את פרטי המטלה 

   
 

 

   :יש לבחור את סוג המטלה
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   ח"של"בסיום יש ללחוץ על 

   

 

 בהצלחה"תתקבל הודעה "הנתונים נשמרו 

   

 

 100%עד למשקל  ולהוסיף מטלות נוספות כעת ניתן לראות את המטלה
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