
(, מאפשר לצוות הקורס Open Response Assessment)  ORA-אלה הפתוחה, השרכיב ה

הערכות ו מספר פעולות חשובות כגון בדיקת הגשות התלמידים, מתוך סביבת הלמידה, לבצע

 ועוד. , פסילת לומדיםהעמיתים, הזנת ושינוי ציונים

ולסוג ההערכה )עצמי,  ORA-שימו לב שהשדות השונים משתנים בהתאם להגדרות רכיב ה

 עמיתים, צוות וכו'(.

 

 View Assignment Statisticsהצג סטטיסטיקת משימה / 

 חלון זה מאפשר לצוות הקורס לראות נתונים לגבי הגשות הלומדים, לפי הפירוט הבא:

 מספר התלמידים אשר הוערכו כבר ע"י צוות הקורס. (:staffצוות )

תלמידים אשר סיימו והגישו את המטלה וממתינים להערכת צוות ו/או  :(waitingממתינים )

 להערכת עמיתים.

 תלמידים אשר סיימו והגישו את המטלה וקיבלו כבר הערכה. :(doneסיימו )

 תלמידים אשר ההערכה שלהם בוטלה ע"י הצוות. :(cancelledבוטלו )

 

 ה הפתוחה.החלק התחתון של החלון כולל תאריכים וזמנים של רכיב השאל

 

 

 

 

 



 Grade Available Responsesדרג תשובות זמינות / 

חלון זה מאפשר לצוות הקורס להעריך את תשובות הלומדים, כאשר מצד ימין מופיע מספר 

קישור הכחול 'הערכת צוות' תוביל לתשובות -התשובות הזמינות להערכה.  לחיצה על ההיפר

 תלמיד.-אחר-תלמידעצמן. שימו לב שההערכה מתבצעת 

 

 

כעת תוכלו להעריך את תשובתו של תלמיד ספציפי )טקסט ו/או קובץ( לפי הקריטריונים 

השונים שהוגדרו מראש. 

 

 

 



בסיום ההערכה, יכול צוות הקורס להמשיך ולהעריך את תשובת הלומד הבא, או לחזור לחלון 

 הראשי.

 

 

 

 קבלת מידע לגבי לומדים ספציפיים

 MANAGE ) "נהל לומדים עצמאיים" תוכלו למצוא את כפתור , ORA-המתחת לרכיב 

INDIVIDUAL LEARNERS.)  בו תתבקשו לרשום את , פתח חלוןתלחיצה על כפתור זה

( Submit. לחיצה על 'הגש' )כתובת המייל/שם משתמש של הלומד עליו תרצו לקבל מידע

 תפתח את האפשרויות הבאות:



 

 

לראות את התשובה שהלומד  מאפשר – Learner's Response/  תשובתו של הלומד

 הוגדרה שאלה הכוללת העלאת קבצים, יופיע כאן גם הקובץ.במידה ו .הגיש

 יופיע. תיאור זה להוסיף תיאור קצר לקובץמתבקשים  יםבעת העלאת הקובץ הלומדשימו לב: 

 . זה ייראה כך:)פתיחה ע"י לחיצה כפולה( כהיפר קישור לקובץ



 

 

 

. גם במקרה זה אלא רק פסיק או נקודהברור לפעמים לומדים לא כותבים תיאור ש שימו לב

 :כך יראה כזה מקרה. הקובץ לפתיחת פעמיים ללחוץ עליכם יהיה



 

 

  



 Staff Assessment /הערכת צוות 

חלון זה מאפשר לצוות הקורס להעריך, בכל פעם תלמיד אחד, את ההגשות ע"פי 

 ..הקריטריונים הושנים

 

 בחלק התחתון של החלון, יכול צוות הקורס למלא הערות ומשוב מילולי, אותם יקבל כל לומד.

בסיום תהליך ההערכה יכול צוות הקורס להמשיך ולהעריך את התלמיד הבא או לחזור לחלון 

 הראשי.



 

 

מופיעה רק בשאלות  –   Assessment-SelfLearner's  - הערכה עצמית של לומד זה

ראות את . כאן ניתן לשל הלומד )ללא בדיקת צוות( 'הערכה עצמית'שהוגדרו מראש מסוג 

 ציון שנתן לעצמו.ואת ה שלב ההערכה העצמית שהלומד השלים

 

 

 

 

 

 

 



מאפשר לראות את הציון שקיבל  – Learner's Final Grade/   הציון הסופי של הלומד

 הציון הסופיהלומד בכל קריטריון ואת 

 

 

לחיצה על שורה   – Submit Assessment Grade Override / שלח מחיקת ציון הערכה

קודם לכן. בין אם מדובר בהערכת התקבל ששל לומד ציון  'רוסדל'צוות הקורס זו, תאפשר ל

צוות, הערכת עמיתים או הערכה עצמית. יש לזכור כי זהו סדר החשיבות של ההערכות. 

 דורסת הערכה עצמית והערכת צוות דורסת הערכת עמיתים( )הערכת עמיתים

 

תוכלו לראות יתעדכן ו"הציון הסופי של הלומד"  סעיף –במידה והשתמשתם באופציה זו 

 :כך זה ייראה. שצוות הקורס נתןהחדש בטבלה את הציון 



 

 

אופציה זו  – Remove Submission From Peer Grading / הסר הגשה מדירוג עמית

, משמע: ORAאת הגשת התשובה של לומד זה לאותו רכיב מאפשרת לצוות הקורס לבטל 

את הסיבה  נמקזו תתבקשו לבעת ביצוע פעולה  .(0לפסול את תשובתו לחלוטין )מתן ציון 

סביבת בבחרתם לפסול את תשובתו של הלומד לחלוטין )סיבה זו תופיע ללומד  שבגללה

 לבחור את מילותיכם בקפידה!(לכן יש  הלמידה,

 לכן יש ליידע אותו אישית. –חשוב לציין כי הלומד לא יקבל התראה במקרה כזה 

 

 

לא יוכל להגיש אותו לומד  –פסל את תשובתו של הלומד הקורס צוות היו זהירים, לאחר ש

 יראה אצלו כך: ORA-רכיב ה ,וכאשר יכנס לקורס, את המטלה הזו שוב



 

 

 

קובץ לא נכון בטעות )במידה והעלה לאפס את התשובה של הלומד האפשרות  קיימתזכרו ש

. חשוב לפנות לצוות הקורסש זה ילאפשר לו להגיש את המטלה מחדש. במצב כך בווכו'( 

", אופציה זו לא תאפס את הסר הגשה מדירוג עמיתשל " להשתמש באפשרותלהיזהר ולא 

 אלא תפסול את המשתמש מהגשת המטלה לחלוטין. ,המטלה

 

  Peer Assessment for this learnerה / הערכות עמיתים ללומד ז

על ידי  מסויםשניתנו ללומד , לפי קריטריונים, עמיתיםהמאפשר לראות את הערכות חלון זה 

. )פעיל רק בשאלות בהן הוגדרה מראש הציונים והמשוביםובנוסף את  שאר הלומדים בקורס

 הערכת עמיתים( 

 

 

  



 Peer Assessments Completed by This/ לומד זה השלים הערכות עמיתים

Learner שנתן הלומד למשתמשים אחרים בכל והמשובים לראות את ההערכות : כאן תוכלו

 ות.ההערכ נונית אלו תלמידיםלתוכלו לראות לא . שימו לב שקריטריון

 

 

 

 נקודה חשובה אחרונה:

 עד כה, התייחסנו לחלונות שנפתחים מתוך המיקום של רכיב השאלה בתוך סביבת הלמידה.

צוות הקורס יכול לצפות בסטטיסטיקה של כל רכיבי השאלות הפתוחות בקורס, ע"י לחיצה על 

 .Open Responsesלשונית 'מדריך' בסרגל העליון ואח"כ על לשונית 

 

  



ותאפשר לצוות הקורס לראות  תפתח את הטבלה הבא Open Responsesלחיצה על 

תמונה כללית של כל רכיבי השאלות הפתוחות בקורס. בעמודות השונות תוכלו לראות את 

מספר ההגשות, ומספר הלומדים שנמצאים בשלבים השונים בהתאם להגדרות השאלות: 

לבדיקה, נבדקו ע"י צוות הקורס, בדיקה עצמית, הערכות עמיתים, הערכות עצמיות, ממתינים 

 קיבלו ציון סופי.  הערה: בשנה הקרובה יעבור הממשק שדרוג והתאמה לשפה העברית. 

 

 

 


