כיצד בודקים מטלה ב?Moodle-
 בבדיקת הגשות במטלות כל סטודנט/ית רואה את המשוב והציון שלו/שלה בלבד
 הציונים המעודכנים במטלה מתעדכנים אוטומטית גם בדוח הציונים באתר הקורס
ישנן שתי דרכים מרכזיות לבדוק מטלות
אפשרות  :1בדיקה ישירות המטלה:
 מאפשר כתיבת הערות על גבי הקובץ ישירות בתוך המטלה (לא מצריך להוריד את קבצי ההגשה למחשב)
 מאפשר כתיבת הערות כלליות להגשה
 עדכון ציון
אפשרות  :2הורדת כל ההגשות:
 מאפשר הורדת כל הגשות הסטודנטים למחשב האישי
 מאפשר בדיקת העבודות  Offlineוהוספת הערות בתוכנה המתאימה (לדוגמה "עקוב אחר שינויים" בקבצי )Word
 מצריך עדכון ציון במטלה
 מאפשר העלאת הקבצים הבדוקים בבת אחת בחזרה למטלה (כל סטודנט/ית מקבל/ת את הקובץ שלו/שלה בלבד)
לפני בדיקת המבחנים אם ברצונכם להסתיר את המשובים והציונים מהסטודנטים עד לסיום הבדיקה:
היכנסו למטלה ובתפריט בצד ימין לחצו על "הסתרת ציוני המטלה מהסטודנטים"
כשתרצו לחשוף את הציונים ,לחצו באותו מקום על "חשיפת ציוני המטלה לסטודנטים"
המשך בעמוד הבא

אפשרות  :1בדיקה ישירות המטלה:
לאחר שהסטודנטים ביצעו את המטלה:
 .1מהדף הראשי של אתר הקורס ,יש ללחוץ על שם המטלה
 .2במסך הבא שכותרתו "סיכום בדיקת הציונים" לחצו למטה על הקישור "הצגת/מתן ציונים להגשות"
 .3במסך הבא ,תופיע טבלה ובה שמות הסטודנטים ,ההגשות ופרטים נוספים
.4

בשורה של עבודת הסטודנט/ית אותה אתם רוצים לבדוק ,לחצו על כפתור "ציונים"
כעת תראו את מסך בדיקת ההגשות

*פירוט אפשרות הבדיקה בעמודים הבאים

בעמודת "ציונים"

אפשרות  :1בדיקה ישירות המטלה (המשך)

חלונית בצד שמאל:





פרטי הגשת הסטודנט
עדכון ציון
הערות כלליות
העלאת קובץ משוב

אפשרות  :1בדיקה ישירות המטלה (המשך)

חלונית בצד ימין – קובץ ההגשה ואפשרויות כתיבת הערות על גביו:

*פירוט אפשרויות כתיבת ההערות על גבי הקובץ בעמוד הבא:

אפשרות  :1בדיקה ישירות המטלה (המשך)
הוספת הערה
כתיבת הערה על גבי הקובץ
במיקום שבוחרים

הוספת חותמת
חיווי  V Xעל גבי הקובץ

הדגשה (מרקר)

[ אופציונלי] ניתן לבחור צבע רקע להערה
 לחצו על כפתור "הוספת הערה"
 לחיצה במיקום הרצוי וגרירה לפתיחת חלונית ההערה
 בחלונית שנפתחה כתבו את ההערה (נשמר אוטומטית)
 בחרו סימון :לחצו על אייקון ה X-לבחירת החותמת הרצויה
 עברו לכפתור החותמת
 לחיצה במיקום הרצוי תוסיף את הסימון שנבחר

 בחרו צבע להדגשה
 עברו לכפתור ההדגשה (מרקר)
 סמנו את המקום/טקסט אותו תרצו להדגיש
באותו אופן ניתן להוסיף צורות

שאלות נפוצות:
איך משנים מיקום של הערה?

 בחרו בכפתור הבחירה (אייקון ה"חץ")
 מקמו את הסמן על ההערה וכאשר הסמן מוצג כ"שושנת רוחות"
"רשימה מהירה" של הערות

יש הערה שחוזרת על עצמה  -יש
אפשרות לשימוש חוזר בהערות?

 פתחו ורשמו הערה
 לחצו על כפתור האפשרויות בפינת ההערה
 ואז לחצו על "הוספה לרשימה מהירה"

בפעמים הבאות שתפתחו הערה ,בלחיצה על כפתור
האפשרויות תראו את ההערה.
לחיצה על ההערה הרצויה תוסיף אותה למסמך

איך מוחקים הערה שהוספתי?

 בחרו בכפתור הבחירה (אייקון ה"חץ")
 לחצו על כפתור האפשרויות בפינת ההערה
 ואז לחצו על "מחיקת הערה"

איך מוחקים סימון/הדגשה?

 בחרו בכפתור הבחירה (אייקון ה"חץ")
 לחצו על הסימון/הדגשה/חותמת
 ואז לחצו על אייקון ה"פח"

גררו את ההערה למיקום הרצוי

אפשרות  :2הורדת כל ההגשות:
שימו לב ,באפשרות זו מומלץ לעדכן את ציוני הסטודנטים במטלה תו"כ הבדיקה (או להכין במקביל קובץ  Excelלציוני הסטודנטים)
לעדכון ציוני הסטודנטים – היכנסו למטלה ,לחצו על כפתור "הצגת/מתן ציונים להגשות" בעמוד הבא מתחת לטבלה סמנו  Vבשדה "מתן ציון מהיר" וכעת תוכלו לעדכן את
הציונים לסטודנטים .שימו לב יש לשמור שינויים לאחר עדכון (מתחת לטבלה כפתור "שמירת כל הציונים של מתן ציון מהיר")

שלב  :1הורדת כל ההגשות של הסטודנטים (לאחר שהסטודנטים הגישו את קבצי המטלה)
 .1באתר הקורס יש להיכנס למטלה
 .2בתפריט בצד ימין יש ללחוץ על "הורדת כל ההגשות לפי סטודנט"
(אם התפריט לא מופיע ,יש ללחוץ על כפתור התפריט בפינה הימנית למעלה
 .3כעת ירד קובץ  ZIPשל הגשות הסטודנטים – שמרו את הקובץ על המחשב
(מומלץ לפתוח תיקייה ייעודית לצורך בדיקת העבודות)

)

שלב  :2בדיקת העבודות
 .1כדי לבדוק את עבודות הסטודנטים יש לחלץ את הקבצים מהZip-
(מקש ימני על קובץ ה ,ZIP-ואז בחירה ב"חלץ הכל" או ")"Extract All

 .2כעת ניתן לבדוק את העבודות ולהוסיף הערות.

שימו לב ,יש לשמור על שמות הקבצים כפי שירדו
שמות הקבצים יורדים עם קידוד המאפשר העלאה של כל הקבצים בבת אחת לכל סטודנט/ית בנפרד ,לכן הכרחי לא לשנות את שמות הקבצים.

המשך בעמוד הבא:

אפשרות  :2הורדת כל ההגשות (המשך)
שלב  :3העלאת כל הקבצים הבדוקים למטלה
 .1יש לשמור את כל הקבצים הבדוקים כקובץ  ZIPחדש:
 בתיקייה בה שמורים הקבצים בחרו את כל הקבצים > מקש ימני > "שלח אל""Send to"/ ואז בחרו ב( Compressed (zipped) folder :לתיקייה זו ניתן לתת כל שם שתרצו)כעת נוסף לקבצים תהייה תיקיית ה Zip-שיצרתם
 .2באתר הקורס היכנסו למטלה ולחצו על כפתור "הצגת/מתן ציונים להגשות"
 .3בחלון הבא ,בחלק העליון בשדה "כלים לבדיקת הגשות ומתן ציון"
בחרו ב"העלאת מספר קובצי משוב כקובץ  Zip7אחד"

 .4בחלון הבא העלו את קובץ ה Zipשיצרתם
ניתן להעלות את הקובץ בלחיצה על "בחירת קובץ" או בגרירת קובץ ה Zipלאזור החץ
הכחול
לסיום לחתו על כפתור "יבוא קבצי משוב"

