חלוקה לקבוצות בהעלאה מקובץ  Excelומתן תוספת זמן לקבוצות
ניתן ליצור קבוצות באתר הקורס בהעלאת הקבוצות בבת אחת מקובץ  Excelואז להגדיר תוספת זמן לקבוצות לפי הצורך

לחצו כאן לצפייה בסרטון הדרכה
שלב  – 1הכנת הקובץ
.1

יש להכין קובץ  Excelעם שתי עמודות
 .1עמודת תעודות זהות  -כותרת העמודה הראשונהidnumber :
 .2עמודת שמות הקבוצות  -כותרת העמודה השניהgroup :
(בכל שורה יופיעו :מספר זהות ושם הקבוצה)

.2

יש להעתיק את העמודות מ( Excel-בחירת התאים הרלוונטיים )Ctrl c >-

דוגמה לקובץ כפי שנראה כשמוכן להעלאה:

שלב  - 2העלאת המשתתפים לקבוצות באתר הקורס
.1

באתר הקורס ,לחצו על כפתור "קבוצות" בתפריט בצד ימין
(אם אינכם רואים את התפריט בצד ימין ,יש ללחוץ על הכפתור האפור בפינה הימנית של המסך

.2

בעמוד שנפתח לחצו על כפתור "שיוך משתתפים לקבוצות בהדבקה מ"Excel-

.3

בחלון שיפתח ,יש להדביק ( )Ctrl Vאת העמודות בתיבת הData-
וללחוץ על כפתור "שיוך משתתפים לקבוצות"
הערה:
אם הקבוצה הרשומה בקובץ כבר היתה קיימת באתר ,הסטודנטים יתווספו לקבוצה
אם הקבוצה לא היתה קיימת – תיווצר קבוצה חדשה והסטודנטים יתווספו אליה

)

בעמוד הבא :כיצד לתת תוספת זמן במבחן לקבוצות שנוצרו

שלב  – 3הגדרת תוספות זמן לקבוצות
.1

יש להיכנס למבחן שהוכן באתר הקורס

.2

בתפריט בצד ימין לחצו על "הגדרות קבוצה מותאמות"
(ברכיב "מטלה" שם הכפתור "התאמות מיוחדות לקבוצה")
בחלון שנפתח לחצו על כפתור "הוספת הגדרות-מותאמות לקבוצה"
(ברכיב "מטלה" שם הכפתור "הוספת התאמות מיוחדות לקבוצה")
בחלון הבא
בשדה "התאמת הגדרות לקבוצה" בחרו קבוצה לה תרצו לתת הארכת זמן

.3
.4

לדוגמה:

במסך מוצגים ההגדרות של המבחן הכלליות של כלל הכיתה
כעת תוכלו להגדיר את הזמנים של הקבוצה שבחרתם/ן
לסיום לחצו על כפתור "שמירה"

לאחר השמירה תראו את הגדרות הקבוצה – שימו לב כי בעמודת "הגדרות מותאמות" יוצגו רק ההבדלים בין הקבוצה לבין שאר הכיתה
לדוגמה – אם עדכנו חצי שעה נוספת לקבוצה ,נראה חיווי "סיום הבוחן" ושעת הסיום שהוגדרה

יש להגדיר את הזמנים עבור כל קבוצה בנפרד

