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חברות וחברי סגל ההוראה באוניברסיטה צוהריים טובים, 

לקראת תקופת הבחינות המקוונות, ובהמשך להצעות ולקשיים שהועלו על ידי חברי.ות הסגל 
עמלו על פיתוח המרכיבים הבאים, שצפויים   והסטודנטים.יות, באגף טכנולוגיות, חדשנות ודיגיטל

  logged inלעלות למודל במהלך השבוע הקרוב. )על מנת לצפות בקישורים במודל וודאו שאתם 

 למערכת(. 

במערכת המודל יתווסף בלוק בחלק השמאלי של   -צ'ט של צוות הקורס עם הנבחנים.ות  .1
ה כללית או לפנות באופן אישי  המסך. צוות כל קורס יוכל לבחור האם ברצונו לשלוח הודע

 לכל אחד.ת מהסטודנטים.יות.
בשלב הראשון ניתן להזין במערכת הצ'אט טקסט   כל צ'אט פרטי ייפתח בחלונית נפרדת.

 להסבר   בלבד. כאשר תתקבל פנייה, יופיע חיווי מתאים בבלוק הצ'אט.
פותח במודל מנגנון שמאפשר למרצים.ות לחלק את הבחינה לשני חלקים וכך לאפשר  .2

 להסבר . הפסקה מובנית בתוך הבחינה לסטודנטים.יות
רוכז ומסודר מי נכנס.ת לבחינה במודל לראשונה, המשגיחות בבחינה תוכלנה לראות באופן מ  .3

 הסבר ל מקרב הסטודנטים.יות.
סגל הקורס יוכל להגדיר בוחן במודל כך שיפתח עם דפדפן מאובטח ובמקביל שימוש בקובץ  .4

 להסבר אקסל או וורד.
ניתן לבצע התאמה בין מטלת המבחן לבין מטלת הסריקה )לפני החשיפה(. כך, אם נבקש   .5

מהסטודנטים.יות לכתוב את התשובה הסופית במטלת המבחן עצמה, התיאום בין המטלות 
יאפשר לוודא שהתשובות בדף הסרוק זהות לתשובות שהסטודנטים.יות כתבו במטלת  

 להסבר  המבחן )שנסגרת לפני הסריקה(.

לנוחיותכם.ן, הדרכה על המרכיבים החדשים כבר נמצאת באתר היחידה לפיתוח וקידום איכות  
 . מדריך , וכןמצגת + הקלטת ההדרכה  ההוראה:

 בנוסף: 

הדרכות תאריכי ההדרכות הבאות על עריכת מבחנים מקוונים במודל ניתן למצוא בקישור:
 FAQ ניתן למצוא בקישור: שאלות ותשובות בנושא בניית מבחנים מקווניםוקובץ 

למידע נוסף בנוגע למבחנים מקוונים 

(, ייקלו  TomaGradeאני מקווה שהמרכיבים החדשים, ההדרכות, ומערכת בדיקת הבחינות המקוונת )

 על כולנו את תקופת הבחינות הקרובה.

 בברכה 
גל דבוטון, משנה לרקטור 

https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/pluginfile.php/2640180/mod_resource/content/1/%D7%A6%D7%90%D7%98%20%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C.pdf
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/pluginfile.php/2640179/mod_resource/content/1/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9D.pdf
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/pluginfile.php/2640201/mod_resource/content/1/%D7%93%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA.%D7%99%D7%9D.pdf
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/pluginfile.php/2640201/mod_resource/content/1/%D7%93%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA.%D7%99%D7%9D.pdf
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/pluginfile.php/2640201/mod_resource/content/1/%D7%93%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA.%D7%99%D7%9D.pdf
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/pluginfile.php/2640215/mod_resource/content/0/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA%20%D7%93%D7%A4%D7%93%D7%A4%D7%9F.pdf
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/pluginfile.php/2640181/mod_resource/content/1/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9F.pdf
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/mod/kalvidres/view.php?id=1688554
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/mod/kalvidres/view.php?id=1688554
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/mod/kalvidres/view.php?id=1688554
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/pluginfile.php/2637999/mod_resource/content/0/Moodle%20quiz.pdf
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/pluginfile.php/2637685/mod_resource/content/2/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D.pdf
https://in.bgu.ac.il/academicdev/pages/event-list.aspx
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/pluginfile.php/2640402/mod_resource/content/1/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/course/view.php?id=31107

