הוספת מטלת הגשת קובץ במעטפת Moodle
18.11.2018

מרצים רבים נעזרים כיום ברכיב הגשת המטלות הקיים ב .Moodle-לאחר הוספת הרכיב ,נדרשים
הסטודנטים להגיש את קובץ המטלה (או טקסט בלבד) בהתאם ללוחות הזמנים שקבע המרצה .סגל
ההוראה של הקורס יכול אחר כך לבדוק את העבודות ולפרסם לכל אחד מהסטודנטים משוב וציון.
דירוג מקוריות :החל מה ,18.11.2018 -רכיב הגשת המטלות כולל גם בדיקת מקוריות של עבודות
המוגשות בשפה העברית .מטרת הרכיב הינה לסייע לסגל ההוראה לזהות מקרים בהם קיים חשד
לחוסר יושרה (פרטים נוספים בנספח .)1
להוספת מטלה ,וודאו תחילה שהנכם נמצאים במצב עריכה (לחיצה על צלמית גלגל השיניים בפינה
השמאלית-עליונה של אתר הקורס ובחירה ב"הפעלת עריכה") .אחר כך ,לחצו ביחידת ההוראה
הרלוונטית על "הוספת משאב או פעילות" .בתפריט שנפתח בחרו ב"מטלה" ולחצו על "הוספה".

בחלון שיפתח ,תתבקשו להקליד שם למטלה ולהגדיר את התאריכים בהם היא תהיה זמינה
לסטודנטים .תחת הכותרת "סוגי מענה (הגשות)" תוכלו לבחור מבין מספר אפשרויות הגשה לרבות
הגשה כטקסט ("טקסט מקוון" עם או ללא הגבלת מס' מילים) ,או הגשה כקובץ מצורף ("קבצי
הגשה").
בחירה ב"קבצי הגשה" מאפשרת הגבלה של מספר הקבצים המוגשים וגודלם .שימו לב :בדיקת
מקוריות אפשרית רק במטלות בהן הוגדר מראש שניתן להגיש קובץ אחד בלבד.
בסעיף "סוגי משוב" תוכלו לבחור בין מספר אפשרויות למתן משוב.
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הערה :אין להוסיף הגשה בקבוצות אלא אם יצרתם לפני כן קבוצות ברמת הקורס (הגדרות=> ניהול
הקורס => קבוצות) .הגדרת הגשה בקבוצות ללא חלוקה מקדימה של התלמידים לקבוצות תמנע
מהסטודנטים הגשה.
לסיום והוספת המטלה ,לחצו בתחתית העמוד על כפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס" או
"שמירת השינויים והצגתם".
לצפייה במטלות שהוגשו ובדיקתן ,לחצו באתר הקורס על שם המטלה ואחר כך על כפתור "הצגת /
מתן ציונים להגשות" .במסך שיפתח תוכלו לצפות בסטאטוס ההגשה וגם לבדוק את העבודות
(בהתאם לסוג המשוב שבחרתם).

לפרטים אודות רכיב דירוג המקוריות ,אנא עיינו בנספח  1של מסמך זה.
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נספח  :1דירוג מקוריות
מטרתו של רכיב דירוג המקוריות הינה לסייע לסגל ההוראה של הקורס לזהות מקרים בהם קיים
חשד לחוסר יושרה.
הרכיב יופעל באופן אוטומטי בכל המטלות שיוספו לאתר הקורס החל מיום .18.11.2018
מקוריות העבודות תיבחן באמצעות השוואתן ל )1( -עבודות המוגשות במסגרת המטלה
הספציפית ( )2עבודות המוגשות באתרי קורסים אחרים ב Moodle-ו )3( -עבודות אשר הוגשו
במוסדות אקדמיים אחרים אשר רכשו את השירות (למשל :אונ' בר-אילן) .בנוסף ,העבודות יושוו
גם לטקסטים המופיעים בגרסה העברית של ויקיפדיה .תוצאות הבדיקה של כל עבודה מוגשת
יוצגו תוך עד  48שעות.
שימו לב :המערכת איננה בודקת עבודות הכתובות בכתב יד (סרוקות) ועבודות שעיקרן
נוסחאות.
ליד כל עבודה שהוגשה ,תוכלו לראות גם )1( :ציון דירוג מקוריות ו )2(-דו"ח מקוריות מפורט
בקובץ .PDF

אנא קחו בחשבון שציון מקוריות הגבוהה מ 79% -נחשב סביר .במקרים של ציונים נמוכים יותר,
מומלץ לעיין בדוח המפורט (קובץ .)PDF
כמו כן ,אנא זכרו שעבודות הכוללות הבאת דברים במקור (למשל :ציטוטים ,פסקי דין וכד')
עשויות לזכות בדירוג מקוריות נמוך אך הדבר איננו מעיד בהכרח שאינן מקוריות.
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