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מידע לקראת הבחינות המקוונות – סמסטר א' תשפ"א
הקישור לזום עבור הבחינות יישלח באמצעות הדוא"ל לתלמידים  48שעות לפני הבחינה

 .1הבחינה תועבר ב ( Moodleמחשב אישי); הפיקוח יעשה באמצעות זום במכשיר אלקטרוני אחר עם
מצלמה (טלפון נייד ,מחשב אחר או טאבלט) .כדאי לכבות את ההתראות הקוליות.
 .2יש לוודא שנכנסתם לזום עם שם מלא רשום באנגלית כפי שמופיע ב.Moodle -
 .3עליכם להתחבר לזום מהמכשיר הנוסף עם מצלמה ומיקרופון פתוחים  45דקות לפני תחילת הבחינה
מחדר שקט ,מבודד עם דלת סגורה (מומלץ לתלות שלט "נא לא להפריע") .יש לחכות בחדר
ההמתנה עד שתוכנסו לכיתה הווירטואלית (זום) ותחלו את תהליך ההזדהות.
 .4לצורך הזדהות ,אנא ודאו שברשותכם:


תעודה מזהה עם תמונה עדכנית וברורה (למשל :תעודת זהות ,רישיון נהיגה)



סטודנטים הזכאים לדף נוסחאות אישי ,יאשרו מראש את הדף אצל המרצה/מתרגל.



סטודנטים הזכאים לשימוש במילון ,יעזרו במילון אלקטרוני (לא מקוון) המאושר ע"י משרד החינוך.
לא ניתן להשתמש במילון ספר.

 .5שימו לב :לא תתאפשר כניסה באיחור לבחינה!
 .6המצלמה תוצב לרוחב ותמוקם כך שניתן יהיה לראות את הראש והידיים ,השולחן והמסך.
 .7במהלך כל הבחינה יש לשמור על מצלמה פתוחה ויש להצטייד במטענים מתאימים.
 .8בבחינות שימשכו עד שעה וחצי תותר יציאה לשירותים פעם אחת בלבד לזמן של עד  5דקות,
בבחינות שימשכו מעל שעה וחצי תותר יציאה לשירותים פעמיים בלבד לזמן של עד  5דקות בלבד.
יש לכתוב למשגיח/ה הודעה בצ'אט שאת/ה מבקש/ת לצאת לשירותים ,לחכות לאישור המשגיח
להשאיר את מכשיר המחובר לזום בעמדת הבחינה.

 .9שאלות בנושאים אקדמיים :בתחילת המבחן תעודכנו כיצד יינתן מענה לשאלות במהלך הבחינה
[פורום ב ,Moodle-דוא"ל או ]Google Docs
שאלות טכניות ,יש לפנות כמפורט:
בעיות ב Moodle-בעיות של הזדהות וסיסמה – יש לפנות למרצה עם הפרטים הבאים :שם ושם
משפחה (כפי שכתוב ב ,)Moodle -מספר זהות ,תיאור התקלה וצירוף צילום מסך.
בעיות טכניות כלליות (לרבות ניתוק מהאינטרנט)  -מענה יהיה בקווים:
03-6408935 ,03-6407021
 .10בסיום הבחינה – יש לכתוב בצ'אט של הזום למשגיח שסיימתם ובמקביל להגיש את הבחינה
ולהעלות ל .Moodleשעת היציאה מהבחינה מתועדת בכל המערכות.



לתשומת לבכם  -סטודנטים שיפתחו את המבחן ב Moodleיחשבו כמי שנבחנו גם אם לא
יגישו תשובות במועד.



סטודנטים שהמצלמה שלהם תהיה כבויה מעל  5דקות או שיצאו מתחום המצלמה ללא
עדכון המשגיח מעל ל 5-דקות תישקל האפשרות להעברתם לבירור משמעתי.

בהצלחה בבחינות ובריאות טובה
מזכירות בחינות

