מדריך צפייה ועדכון ציונים למרצים
מערכת  Moodleמאפשר למרצים לצפות בציונים ולעדכנם במידת הצורך.
צפייה בציונים במבט כללי
 .1צפייה בכל ציוני המטלות והבחנים בקורס :לחיצה על 'ציונים' בסרגל-הצד
השמאלי של הקורס:
 .2הציונים מופיעים במסך הבא (לחיצה על 'ציונים' בסרגל הצד השמאלי של
הקורס).

 .3כפי שניתן לראות ,תלמידה אחת ענתה על בוחן ששמו 'בוחן  ,'1וקיבלה את הציון
 75מתוך .100
 .4לחיצה על הציון מאפשרת לשנות אותו באופן ידני על ידי המרצה.
צפייה בתוצאות בוחן/מטלה
 .5לחיצה על 'בוחן  '1בדוגמה (בראש העמודה) תוביל למסך הבא:

 .6מסך זה מציג למרצה סקירה של הישגי התלמידים בבוחן .ניתן לראות את הרכב
השאלות והציון הסופי (בהתאם לסוג המבחן – בדוגמה מבחן רב-ברירה) ,כמו גם
נתונים אחרים.
ערעור על בחינה
 Moodle .7מאפשר לתלמידים והמרצים לערער על הציון בבחינה ,בהתאם לצרכי
הקורס ודרישות המרצה.
 .8לאחר יצירת מטלת הערעור והגשתה על ידי התלמידים ,ניתן לצפות בה .לחיצה
על הקישור למטלת הערעור בעמוד הראשי של הקורס תוביל למסך הבא .שם
המטלה ותיאורה ניתנים מראש על ידי המרצה.

 .9כדי לצפות בקבצי הערעור ולעדכן את הציון (במידת הצורך) ,יש לבחור באפשרות
'הצגת  /מתן ציונים להגשות' .שימו לב! לעיתים יש צורך לגלול את אחד מסרגלי
הגלילה מתחת/משמאל למסך על מנת לצפות ברשימת התלמידים והציונים.

 .10קובץ הערעור ניתן להורדה על ידי לחיצה על הקישור השמי מתחת לעמודת 'קבצי
הגשה'
 .11כמו כן Moodle ,מעניק למרצים את האפשרות לשנות את הציון במבחן/מטלה
באמצעות כתיבת הציון באופן ידני בעמ' 'ציונים' .בחירה בצלמית

מתחת

תיבת הטקסט 'חיפוש סטודנט' מסווגת את המטלות הנצפות על פי מפתח קבוע
מראש' :סטודנטים להם נדרש מתן ציונים' ,לדוגמה ,מציג למרצה את המטלות
הדורשות קביעת ציון ,ללא צורך בסקירת כל המטלות בקורס.
 .12לחיצה על כפתור 'ציונים' תוביל למסך הבא:

 .13מסך זה סוקר בפני המרצה את תוכן קובץ הערעור של התלמיד (בצד ימין) ,הציון
שניתן (במידה והערעור נדחה ,אין צורך להזין ציון בתיבת הציון) ,והערות המרצה.
 .14תיבת הבחירה 'הודעה לסטודנטים' קובעת את דרך ההתקשרות :במידה והיא
מסומנת ,הודעה תישלח לתלמיד לאחר בחירה באחד משני הכפתורים 'שמירת
שינויים' או 'שמירה ותצוגת הבא'.

