שנה"ל תשע"ז

 / Active Quizבוחן בהובלת מורה
פעילות ה Active Quiz-מאפשרת למרצה ליצור ולנהל בוחן/סקר בכיתה במהלך השיעור כאשר תוצאות הפעילות מופיעות בזמן אמת.
במהלך השיעור ברגע שהמרצה מפעיל את הפעילות –> הסטודנטים עונים דרך הסמארטפונים או מחשבים ניידים .המרצה רואה את השאלות באתר
הקורס ב Moodle-ויכול להראות לסטודנטים את התוצאות באופן מיידי לצורך דיון או שיח.

שלבי יצירת פעילות :Active Quiz
 .1יצירת השאלות במאגר השאלות
 .2יצירת פעילות הActive Quiz-
 .3הוספת השאלות לפעילות
 .4הפעלת הפעילות בכיתה
המשך בעמוד הבא...

 – Virtual TAUהיחידה להוראה ולמידה אקדמית ברשת

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב2017 ,

שנה"ל תשע"ז

 / Active Quizבוחן בהובלת מורה
שלב ראשון :יצירת השאלות
 .1באתר הקורס יש להיכנס ל"מאגר שאלות" :בבלוק הניהול בצד ימין > "מאגר שאלות"
 .2ליצירת שאלה חדשה:
 יש ללחוץ על כפתור "יצירת שאלה חדשה" בחרו את סוג השאלה שתרצו להוסיף (מידע מפורט יופיע כאשר תסמנו סוג מסוים של שאלה) בחלון הבא מלאו את פרטי השאלה לפי השדות באותו חלון ושמרו שינויים[ .3אופציונאלי] ניתן לחלק את השאלות לפי קטגוריות שונות (לדוגמה לפי נושאים/דרגות קושי/מועדי
בחנים וכד') .ליצירת קטגורית שאלות חדשה:
 בבלוק הניהול בצד ימין לחצו על קישור "קטגוריות" המופיע חתת "מאגר שאלות" בחלק התחתון של המסך תחת כותרת "הוספת קטגוריה" :בשדה "שם" רשמו כותרתלקטגוריה
 לחצו על הכפתור "הוספת קטגוריה"-

-

שאלות חדשות ניתן להוסיף ישירות בקטגוריה החדשה
ניתן לסדר שאלות קיימות בקטגוריות הרצויות (בעמוד "שאלות" סמנו את השאלה/ות שתרצו להעביר
ובחלק התחתון של המסך ,בחרו את הקטגוריה המתאימה ולחצו על "העברה ל>>")

המשך בעמוד הבא...

 – Virtual TAUהיחידה להוראה ולמידה אקדמית ברשת

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב2017 ,

שנה"ל תשע"ז

 / Active Quizבוחן בהובלת מורה
שלב שני :יצירת פעילות הActive Quiz-
 .1חזרו לעמוד הראשי של אתר הקורס
 .2אם אינכם במצב עריכה ,לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בפס הכחול למעלה בצד שמאל
לחצו על הקישור "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים
3
 .4בחלון שנפתח ,סמנו את האפשרות "" / "Active Quizבוחן בהובלת מורה" ולחצו על הכפתור "הוספה"
 .5בחלון שנפתח ,יש לכתוב את כותרת הפעילות בשדה "שם" (לדוגמה" :סקר כיתה")
 .6ניתן לכתוב הנחיה או הקדמה בשדה "תיאור"
 .7סעיף "הגדרות כלליות" :הגדרות הזמנים בעת הפעלת הפעילות בכיתה
 "זמן ברירת מחדל עבור בוחן" :כמה זמן יש לסטודנטים לענות על השאלה מרגע שהמרצה הפעיל אותה בכיתה (יש להתחשב גם בזמן קריאתהשאלה)
 "זמן המתנה לשאלה" :מרגע שהמרצה הפעיל את השאלה ,כמה זמן עד שהשאלה מופיעה לסטודנטים במכשירים שלהם .8סעיף "הגדרות ציון":
אם הפעילות בכיתה היא לציון :ניתן יש להגדיר את ערך הציון לפעילות (הציון יופיע בדו"ח הציונים הכללי באתר)
אם הפעילות היא ללא ציון – יש להסיר את ה V-משדה "מוערך"
 .9סעיף אפשרויות סקירה :ניתן להגדיר אילו תוצאות ייראו לאחר סיום הפעילות
(מידע על סוגי האפשרויות לתצוגה ניתן לראות בלחיצה על צלמית
 .10לסיום לחצו על כפתור "שמירת שינויים והצגתם"

)

המשך בעמוד הבא...

 – Virtual TAUהיחידה להוראה ולמידה אקדמית ברשת

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב2017 ,
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 / Active Quizבוחן בהובלת מורה
שלב שלישי :הוספת השאלות לפעילות
אם אינכם כבר בעמוד ה ,Active Quiz-היכנסו לפעילות שיצרתם
.1
לחצו על כפתור "עריכת בוחן"
 .2בחרו את קטגורית השאלות הרצויה
.3

בחרו שאלה אותה תרצו להוסיף ל Active Quiz-על ידי לחיצה על סימן ה +

בעמוד שיפתח ניתן להגדיר הגדרות ספציפיות לשאלה (מידע על ההגדרות השונות בצלמית
לסיום לחצו על "הוספת שאלה"
 .4באופן זה ניתן להוסיף שאלות נוספות לפעילות
לאחר הוספת השאלות – השאלות יופיעו בצורה מרוכזת בסעיף "רשימת השאלות"
ב"רשימת השאלות" תוכלו לשנות את סדר השאלות ,לערוך את השאלות או להסירן מהפעילות

)

המשך בעמוד הבא...

 – Virtual TAUהיחידה להוראה ולמידה אקדמית ברשת

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב2017 ,
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 / Active Quizבוחן בהובלת מורה
הפעלת הפעילות בכיתה
*על מנת להפעיל את הפעילות בכיתה הסטודנטים צריכים להיכנס לפעילות דרך אתר הקורס (במחשבים ניידים/סמארטפונים/טאבלטים)
 .1היכנסו לרכיב ה Active Quiz-שיצרתם
 .2בעמוד שיפתח הגדירו שם לניסיון המענה
בחרו האם הפעילות תהייה אנונימית
ולחצו על כפתור "התחלת ניסיון מענה"

 .3וודאו כי הסטודנטים נמצאים בפעילות

בשלב זה הסטודנטים יראו על המסך את ההודעה הבאה:
יש לחכות שהמורה יתחיל את הובחן .ברגע שהבוחן יתחיל,
יופיע שעון-עצר עם ספירה יורדת להתחלת השאלה הראשונה

 .4לחצו על כפתור "התחלת בוחן"
 .5תשובות הסטודנטים מתעדכנות אונליין על המסך שלכם
אם הנכם במחשב המחובר למקרן הסטודנטים גם כן יראו את התוצאות מתעדכנות על המסך
 .6לאחר שעובר זמן המענה על השאלה ,תוכלו לחזור לשאלה/לעבור לשאלה הבאה או לסיים את הבוחן

 – Virtual TAUהיחידה להוראה ולמידה אקדמית ברשת

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב2017 ,

