לתלמידי הפקולטה לאמנויות שלום רב,

 18ינואר 2021

מידע לקראת הבחינות המקוונת
 .1הבחינה תועבר ב ( Moodleבמחשב 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 -
 48 .3שעות לפני הבחינה יישלח אליכם בדוא"ל לינקים לשיבוץ בחדרי הזום .עליכם 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 של הזום
עד שתוכנסו לכיתה הווירטואלית ותחלו את תהליך ההזדהות.
 .4לצורך הזדהות ,אנא ודאו שברשותכם :תעודה מזהה עם תמונה עדכנית וברורה (למשל :תעודת
זהות ,רישיון נהיגה).
 .5לאחר שסיימתם את תהליך ההזדהות תותר יציאה מטווח המצלמה  .שימו לב כי  10דקות לפני
תחילת הבחינה עליכם להיות ישובים לשולחנכם ולהמתין לתחילתה.
 .6שימו לב :לא תתאפשר כניסה באיחור לבחינה!
 .7המצלמה תוצב לרוחב ותמוקם כך שניתן יהיה לראות את הראש והידיים ,השולחן והמסך.
 .8לא יותר שימוש בחומר עזר (בבחינות ללא חומר עזר) ושולחן העבודה שלכם צריך להיות ריק.
 .9במהלך כל הבחינה יש לשמור על מצלמה פתוחה ויש להצטייד במטענים מתאימים.
 .10מיקרופונים פתוחים  -חובת המיקרופונים הפתוחים היא חובה אוניברסיטאית .ניתן להנמיך את
הרמקולים במחשבים כך שלא ישמעו רחשים מסביב .על המיקרופונים להישאר פתוחים לאורך כל
המבחן .כמו כן ,ניתן להשתמש באטמי אוזניים.
 .11יציאה לשירותים תותר במהלך הבחינה באישור המשגיחים ,למעט בחצי השעה הראשונה של
הבחינה ובחצי שעה האחרונה של הבחינה בהן לא תותר יציאה לשירותים.

בבחינות שימשכו עד שעה וחצי תותר יציאה לשירותים פעם אחת בלבד עד  5דקות ובבחינות
שימשכו מעל שעה וחצי תותר יציאה לשירותים פעמיים בלבד עד  5דקות  .יש לכתוב למשגיח/ה
הודעה בצ'אט שאת/ה מבקש/ת לצאת לשירותים ,לחכות לאישור המשגיח/ה להשאיר את מכשיר
המחובר לזום בעמדת הבחינה.
 .12שאלות בנושאים אקדמיים :המרצים יעדכנו אתכם כיצד יינתן מענה לשאלות במהלך הבחינה
[פורום ב]Moodle-
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
 .13בסיום הבחינה – יש לכתוב בצ'אט של הזום למשגיח שסיימתם ובמקביל להגיש את הבחינה
ולהעלות ל .Moodleלידיעתכם ,שעת היציאה מהבחינה מתועדת בכל המערכות.
התאמות לימודיות:


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



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



סטודנטים אשר ההתאמות הלימודיות שלהם הוזנו רק בשבועיים האחרונים ,מתבקשים להדפיס
את ההתאמה מהמידע האישי ולשלוח למרצה לעדכון לפני הבחינה.



סטודנטים הורים  -בתקופת הסגר בלבד ועד שבוע לאחר סיומו הוחלט כי סטודנטים הורים
(לילדים בגיל  )12 - 0המרגישים כי במועד א' של בחינה הם אינם מוכנים לקראתה (כל בחינה
לחוד) ויבחרו לא להיבחן בה ,יוכלו להיבחן במועד ב' .במקרה כזה מועד ב' ייחשב עבורם מועד א'.
במקרה של כישלון בבחינה או שיפור ציון הם יהיו זכאים למועד מיוחד (אחד בלבד בכל בחינה) .כדי
לממש זכות זו יש לפנות בכתב למזכירות התלמידים היחידתית מיד לאחר קבלת הציונים של מועד
ב' (עד שבועיים) בצירוף הסיבה למועד מיוחד בצירוף מסמכים תקפים.

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.

להזכירכם ,בתאריך  3.1.21נשלחו אליכם מצגת ודף הנחיות .ניתן להיעזר במידע במסגרת ההיערכות
שלכם לבחינות.

אנו מאחלים לכם הצלחה בבחינות ובריאות,
מזכירות תלמידים פקולטית

