שלום רב,
לקראת תחילת המבחנים מצורפים מספר הסברים וקישורים להנחיות למבחנים שאותם בחרתם לקיים ב-
 .Moodleההסברים נחלקים להנחיות ארגוניות – המיועד בעיקר לראשי מינהל ,אחראיות בחינות ומתאמי
מחשוב וסגלי הוראה והנחיות להכנת מבחן – לסגלי ההוראה

הנחיות ארגוניות:
 .1חלוקת ביצוע המבחנים בשרתים וקביעת שעות התחלת המבחנים לפי פקולטות
לטובת קיום המבחנים המקוונים בצורה המיטבית ובכדי למנוע נפילות הנובעות מעומסים ,גם השנה
המבחנים המקוונים ב Moodle-יחולקו לשני שרתים (ראשי ובחינות) ושעות תחילת המבחן ישתנו בהתאם
לפקולטות באופן הבא:
שרת
בחינות

שרת ראשי

פקולטה
רפואה
ניהול
מדויקים  +בי"ס מדעי הסביבה

שעת התחלת בחינה
XX:00
XX:10
XX:50

הנדסה
מדעי הרוח  +בי"ס לחינוך
חברה  +ביה"ס לעבודה סוציאלית
מדעי החיים  +מדעי המוח
אומנויות
משפטים
תוכניות לימוד מיוחדות (כלים שלובים)
יחידות מיוחדות

XX:00
XX:15
XX:20
XX:25
XX:30

 .2עדכון המבחנים בממת"א
ההערכות של  Virtual TAUואגף המחשוב למבחנים המקוונים מבוססת על עדכון המבחנים בממת"א .אנא
הקפידו על סימון סוג הבחינה (בסעיף "בחינה ממוחשבת") ,תאריך התחלה וסיום ושעות המבחן.
לא נוכל להיערך למבחנים שאינם מוגדרים מראש בממת"א.

הנחיות להכנת המבחנים בMoodle -
•

הכנת המבחנים ב - Moodle-מצ"ב קישור לקובץ מפורט עם הסברים להכנת המבחנים ב-
 – Moodleלקובץ לחצו כאן

•

עבודה בשרת הבחינות – (מיועד למבחנים הנערכים בפקולטות רפואה ,ניהול ומדויקים)
מצ"ב קישור לקובץ הנחיות לעבודה בשרת הבחינות – לקובץ לחצו כאן

•

על מנת להיערך למקרה תקלה כללית בזמן המבחן ,יש להכין מראש:
קובץ גיבוי הבחינה (בקובץ  Docאו  / PDFעותק מבחן מה Moodle-להנחיות)
רשימת התפוצה של הסטודנטים בקורס (הנחיות).

•

רישיון  ZOOMהיה ויש בכוונתכם להשתמש ב  ZOOMמומלץ לוודא שיש ברשותכם/ן רישיון ZOOM
אוניברסיטאי .להנחיות ל ZOOM-לחצו כאן

•

מומלץ ליצור קשר עם צוות  ,Virtual TAUכדי לעבור על ההגדרות ולוודא שהן תקינות לקראת
המבחן מספר ימים לפני מועד המבחן.
לכל שאלה בנוגע להכנה והגדרת המבחנים ב Moodle-ניתן לפנות לצוות .Virtual TAU

תמיכה
•
יום

שעות פעילות

א'-ה'

18:00 – 08:00

מייל
שאלות ופניות:
virtualt@tauex.tau.ac.il

טלפון
שאלות ופניות:
03-6405527

מבחנים בזמן אמת:
virtualexams@tauex.tau.ac.il

מבחנים בזמן אמת:
050-2142588

שימו לב ,התמיכה במבחנים הינה לאנשי סגל בלבד ,לא לסטודנטים/יות.
במהלך המבחן על הסטודנטים/יות לפנות למרצה/עוזרי הוראה/נציג לפי החלטת הפקולטה .המרצה/נציג
פונים לVirtual TAU-

