מדריך הקלדת מטלות
יולי 2018
למרצים ,שלום רב,
להגדרת המטלות בקורס ישנן השלכות על כמה תחומים ,ביניהן :הצגת הרכב הציון לסטודנטים ,הקצאת
חדרי בחינות ,סריקת בחינות ועוד.
לפיכך על כל מרצה להגדיר מטלה או מטלות שעליהן ניתן ציון בכל קורס .ההגדרה כוללת :שם המטלה,
סוג המטלה ומשקלה בציון הסופי בהתאם למידע המופיע בסילבוס של הקורס.

חשוב לזכור:






בקורס בו לא הוגדרו מטלות לא ניתן להקליד ציון.
סך משקל המטלות חייב להיות !100%
בעת הקלדת הציונים המערכת תחשב ותציג את הציון המשוקלל בהתאם למשקל שהוגדר ,ציון
זה גם יופיע לסטודנטים כציון סופי.
אין אפשרות להקליד ישירות ציון סופי אלא רק ציון עבור מטלה !

כיצד עושים זאת?
 .1כניסה לאתר המכללה ← פורטל המרצה ← השיעורים שלי ← כניסה לנתוני שיעור (הקלדה על שם
השיעור .יש לוודא שנמצאים על השנה והסמסטר הנכונים!

 .2נפתח החלון המטלות:

 .2.1הגדרת מטלה חדשה:
בחירה באפשרות הראשונה – צלמית הדף תוביל לחלון פרטי המטלה:

 .2.1.1שם השיעור :לא ניתן לשינוי ,נלקח מהמערכת
 .2.1.2סמס :סמסטר המטלה ,בקורס שנתי ניתן לבחור סמסטר.
 .2.1.3סוג המטלה :האפשרויות הן :מבחן ,עבודה ,שונות ,מבחן רב ברירה.
את סוג המבחן ניתן לפרט בשם המטלה (ראה .)2.1.4

אנא שימו לב :המכללה מאפשרת לסטודנטים לצפות במחברת הבחינה לאחר סריקה .ניתן
לעשות זאת רק במטלות שהוגדרו כ"מבחן"
גם סוג העבודה יוגדר בשם ,ואילו שונות יכול להיות כל פרמטר ,כמו השתתפות ,התרשמות
כללית ועוד.
 .2.1.4שם המטלה :מלל חופשי המתאר את המטלה .לדוגמה" :מבחן סופי"" ,בוחן"" ,מבחן
אמצע " ,עבודה מסכמת" וכו'
 .2.1.5תאריך הגשה :במקרה של "מבחן"\"רב ברירה" ,לא ניתן להקליד מועד ,המערכת משבצת
את מועד המבחנים.
במקרה של עבודה או שונות ניתן להקליד תאריך הגשה אך לא חובה
.2.1.6משקל :עבור כל מטלה יש להקליד משקל ,ניתן להקליד משקל מ .100% - 0%
יש לוודא שהמשקל הכולל של המטלות מסתכם ל  100%אחרת הסטודנטים לא יראו ציון
סופי !
 .2.1.7לא לשכוח לשמור...
.2.2

.2.3
.2.4
.2.5

עדכון מטלה קיימת:
יש לעמוד על שורת המטלה לעדכון ולהקיש עליה .בחירה בעדכון (צלמית העיפרון) יפתח בפנינו
את אותו חלון ויאפשר לתקן ולשנות את הגדרות המטלה המוצגת.
מחיקת מטלה" :צובעים" את שורת המטלה ובוחרים בצלמית ה  Xהאדום המאפשרת מחיקת
מטלה שהוגדרה.
אין למחוק מטלה מסוג "מבחן" שכבר הוקצה לה מועד מבלי לתאם עם מדור בחינות !
ריענון מסך
משמש לצפייה בנתונים שעודכנו ולוודא את נכונותם.

הערה :במקרה שהמרצה רוצה לשקלל את הציון הסופי בעצמו ולא רק על פי המטלה ,ניתן
להגדיר מטלה נוספת או להגדיר מטלה " ציון בקורס" במשקל .100%

בהצלחה!

