בחינות מקוונות סיום סמסטר א' ,תשפ"א – מקבץ הנחיות
לציבור המרצים והסטודנטים שלום וברכה,
מחצית סמסטר א' תשפ"א מאחורינו ואנו נערכים לתקופת הבחינות שבסיומו .במרבית הקורסים
יהיה ציון הקורס מבוסס על מטלות ביניים ועבודת סיכום .במיעוטם יתקיימו בחינות ,כולן
במתכונת מקוונת .להלן מידע חשוב בנושא הבחינות המקוונות:

 .1תקופת הבחינות :מועד א' ,סמסטר א' תשפ"א ,תהיה בין התאריכים .18.2.2021 – 24.1.2021
מועדי ב' סמסטר א' יתקיימו בין התאריכים .17.3.2021 – 7.3.2021
 .2מועדי הבחינות :המועדים מצוינים בפורטל האישי של כל מרצה וכל סטודנט.
 .3פלטפורמה :כל הבחינות יתקיימו במתכונת מקוונת בפלטפורמת  ,moodleולא בקמפוס
המכללה .באחריות הסטודנטים לוודא שיש להם גישה למחשב ולאינטרנט תקין במהלך
הבחינה .במקרים בודדים ,בהם נתקלים הסטודנטים בקושי בנגישות לתשתיות נאותות,
תאושר היבחנות בקמפוס .ניתן להגיש בקשה להיבחנות במכללה בקישור זה.
בנוסף ,על פי נהלי מרכז אתגר ,יקבלו סטודנטים בודדים היתר להיבחן במכללה ישירות
ממרכז אתגר.
סיוע כללי לשימוש בפלטפורמת  moodleניתן לקבל ממרכז התמיכה בכתובת
 dysupport@dyellin.ac.ilאו בטלפון . 02-6558145
 .4מפגש סינכרוני ( )ZOOMלפני הבחינה בקורסים המתקיימים בלמידה א-סינכרונית מלאה
מרחוק :מרצים המלמדים בקורסים שכל הלמידה בהם נעשית מרחוק וללא מפגשים עם
הסטודנטים ,מתבקשים לקיים כשבועיים לפני מועד הבחינה מפגש סינכרוני ( )ZOOMעם
תלמידיהם לצורך מתן הסברים על מבנה הבחינה הצפוי ומתן מענה לשאלות הלומדים .על
המרצה לתאם את מועד המפגש עם הלומדים.
 .5הנחיות מוקדמות להיערכות למבחן בקורסים סינכרוניים :מרצים המלמדים בקורסים בהם
מתקיימים מפגשים סינכרוניים מתבקשים להקצות זמן במהלך המפגש ,כשבועיים לפני מועד
הבחינה ,לצורך מתן הסברים על מבנה הבחינה הצפוי ומתן מענה לשאלות הלומדים.
 .6היקפי חומר הבחינה :גם בסמסטר זה הונחו המרצים להתחשב במורכבות הלמידה בימי
קורונה ולהתאים את הבחינות להיקף החומר שנלמד בפועל.
 .7הצהרה על טוהר בחינות :הנהלת המכללה נמנעת מלנקוט צעדי שיטור חריפים בזמן
הבחינות ,ומצפה מציבור הסטודנטים להצדיק את האמון שניתן בהם .לפני כניסה לבחינה,
יהיה על הסטודנטים לחתום בפלטפורמת ה moodle -על "הצהרה על טוהר הבחינה" ,וזאת
כתנאי מקדים לכניסה לבחינה .הנוסח יופיע בעברית ,ערבית ואנגלית .עם זאת ,כל חשד
להעתקה ידווח ויגרור צעדים משמעתיים מתאימים.

 .8הדלקת מצלמות  ZOOMבזמן הבחינות :הבחינות יתקיימו במצלמות דולקות ,למעט
במקרים של מרצים שיבחרו שלא לעשות כך .ההחלטה בעניין זה מסורה לשיקול דעת
המרצים ,ובלבד שיודיעו מראש לסטודנטים מה החלטתם.
 .9שאלות בחירה במבחן :מרצים המעוניינים לשלב בבחינה שאלות בחירה מתבקשים להכיל
בהגדרות הבחינה את האפשרות לגלול שאלות קדימה ואחורה .לחילופין ניתן להוסיף
שאלת/שאלות בונוס .ההחלטה בעניין זה מסורה לשיקול דעת המרצים ,ובלבד שיודיעו מראש
לסטודנטים מה החלטתם( .יחידת מערכות מידע תנחה את המרצים בנדון).
 .10נוכחות מרצים בזמן הבחינה :בבחינות מועד א' יהיו המרצים זמינים לסטודנטים בזמן
הבחינה באמצעות מערכת  ZOOMו/או טלפונית ,על פי שיקול דעתם של המרצים ,ובלבד
שיודיעו מראש לסטודנטים מה החלטתם .בבחינות מועד ב' לא יחויבו המרצים בנוכחות בזמן
הבחינה.
 .11משך הבחינה ,התאמות תוספת זמן והקראה :משך הבחינה המקוונת שעתיים ,ובכך כבר
נכללת תוספת זמן של  25%לכלל הסטודנטים שזכאים לכך .פלטפורמת ה moodle -תעמוד
פתוחה לרשות הסטודנטים למשך זמן הבחינה בלבד.
סטודנטים שזכאים ,על פי נהלי מרכז אתגר ,לתוספת זמן של  ,50%יקבלו הארכת זמן
שתוגדר מראש דרך הטיפול של מדור בחינות .אין צורך לפנות באופן נקודתי למרצה.
סטודנטים שזקוקים ,על פי נהלי מרכז אתגר ,להקראה (עברית ואנגלית) ,יקבלו התאמות
לצורכיהם .הנחיות יגיעו ישירות ממרכז אתגר ו/או מראש החוג לאנגלית .אין צורך לפנות
באופן נקודתי למרצה.
 .12שאלות כלליות בנושא הבחינות :ניתן לפנות לגב' אורלי צפריר  , zorli@dyellin.ac.ilטלפון
 ,02-6558136ו/או גב' שני שמואל ,02-6587504 shanis@dyellin.ac.il ,ולא בזמן הבחינה.

בברכה,
פרופ' חוה גיא ,המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים
ד"ר עדנה גרין וגב' אופירה יעקובסון ,דיקנט הסטודנטים ומרכז אתגר
גב' אורלי צפריר ,מדור בחינות ,מנהל סטודנטים
ד"ר מיכל יובל וגב' רחל אברמסון ,צוות תקשוב ימי קורונה
גב' עדי לוי וגב' שחר לוי -אלון ,אגודת הסטודנטים

