טכנולוגיה מסייעת בבחינה – הנחיות להקראה ממוחשבת
הקראה ממוחשבת תינתן רק באישור וועדת ההתאמות של מרכז אתגר
ביום הבחינה
 .1במבחנים הנערכים בכתה שאינה כתת מחשבים:
 .aיש להגיע למרכז תמיכת המחשבים (חדר מחשבים בניין א' קומה  )3עד שעה לפני
מועד הבחינה.
 .bמרכז המחשבים יצייד את הסטודנט במחשב נייד  +עכבר  +אזניות.
 .cהסטודנט יכנס עם המחשב לחדר הבחינה שהוקצה לו ע"י מדור הבחינות.
 .2סטודנט שלא יודע\זוכר את סיסמתו למודל יוודא זאת מול התמיכה ,לפני שהבחינה תתחיל
(בירור במהלך הבחינה יגזול זמן רב ע"ח זמן הבחינה)
 .3על שולחן העבודה קיימת תיקיה בשם "תוכנות הקראה"

ובה תוכלו למצוא קישור ל"מבחנים לבעלי התאמות"

הקשה על הקישור תביא אתכם למבחנים.
אפשרות נוספת להתחבר למבחנים היא הקשה על הקישור http://exams.dyellin.ac.il
או על ידי העתקת הכתובת לשורת הכתובות בדפדפן.
בשלב הבא יש לבצע התחברות למערכת (.)Login
פרטי ההתחברות זהים לפרטי ההתחברות של הסטודנט לפורטל ולמודל ה"רגיל".
 .4לאחר הכניסה יש להקיש על הקישור" :מבחנים לבעלי התאמות" (לפי השנה והסמסטר).

בשלב זה ,יתכן ולא ניתן עדיין לראות את הבחינה.
צפייה ביחידת המבחן והורדת הקבצים לצורך הקראה תתאפשר בשעת המבחן ולפרק הזמן
המוגדר בלבד!
במידה והסטודנט זכאי גם לתוספת זמן ,תוספת הזמן תוגדר אוטומטית ביחידת
ההוראה.

עם תחילת הבחינה
 .1בשלב ראשון עליכם להפעיל את תוכנת ההקראה.
בתיקייה "תוכנות הקראה" על שולחן העבודה יש קישור לתוכנה הרלוונטית:
שימו לב:
עלמה רידר  -תוכנת הקראה בעברית .
ו Natural Reader-תוכנת הקראה לאנגלית בלבד.
(מצורף מסמך הוראות שימוש לתוכנת ההקראה בעברית ואנגלית).
 .2בשלב זה עליכם לפתוח את הקובץ  .הפתיחה מתבצעת על ידי הקשה על צלמית (אייקון)
הקובץ ()Word

 .3עליכם להעתיק את קובץ הבחינה לתוך תוכנת ההקראה (ראה הנחיות להפעלת התוכנה
בקובץ המצורף).
 .4במידה ולא ניתן לראות את הקובץ יש לקרוא לנציג מנהל סטודנטים או לנציג יחידת
המחשבים.
 .5ניתן להוריד\לפתוח את קובץ ההקראה שוב ושוב כל עוד הסטודנט נמצא במגבלת שעות
המבחן.
 .6עם סיום מועד המבחן ,לא תהיה גישה לקובץ ו\או ליחידת ההוראה .

בסיום הבחינה
יש להגיש את המבחן למשגיח ולדאוג להחזיר את הציוד למרכז תמיכת המחשבים מיד בתום
הבחינה.

