הארכת זמן במבחן לקבוצות ידועות מראש
במבחן בו יש סטודנטים/יות הזכאים להארכות זמן – יש להגדיר מראש את הארכות הזמן במבחן שבאתר הקורס בMoodle-
*במדריך זה הדוגמאות מתייחסות לרכיב "בוחן" אך פועלים באותה צורה גם ב"מטלה"

שלב  :1הגדרת הקבוצות של בעלי הארכות הזמן
.1

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

.2

לחצו על כפתור "יצירת קבוצה"

.3

בחלון שנפתח
 .1רשמו שם לקבוצה
רשמו שם שיהיה קל לזהות את הקבוצה (לדוגמה" :קבוצת הארכת זמן של  30דק'")
 .2שמירת שינויים

.4

כעת הקבוצה תופיע בחלונית "קבוצות"
להוספת הסטודנטים/יות לקבוצה זו
 .1לחצו על שם הקבוצה (שתופיע בכחול)
 .2ואז לחצו על כפתור "הוספת/הסרת משתתפים מקבוצה"

.5

בחלון שנפתח סמנו את הסטודנטים/יות הרלוונטיים לקבוצה זו (יוצגו עם רקע כחול)
ואז לחצו על "הוספה"
לאחר לחיצה על "הוספה" שמם יופיע בעמודה הימנית

אם בחלונית "משתמשים זמינים" לא מוצגים הסטודנטים/יות ורשום "יותר מדי משתמשים
( ← )xxxיש לאתר את המשתתפים בתיבת החיפוש

.6

לסיום יש לגלול קצת למטה וללחוץ על כפתור "חזרה לקבוצות"

יש לפתוח קבוצות בצורה זו עבור כל סוג הארכת זמן שנדרשת במבחן
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שלב  :2הגדרת הזמנים עבור כל קבוצה במבחן עצמו
.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" בחררו 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

