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 עברה שינויים רבים בעקבות המעבר ללמידה מקוונת, שכוללים: מערכת ידיעון 

 הגשת עבודות

 .שינוי עיצובי כך שיתאים לסלולרי .1

 . בודקי העבודות יראו את כל הסטודנטים ויכלו לגשת רק לעבודות שבאחריותם .2

 .מלל הערה שיחזרו לגלבוע הזנת ציון + אופי ציון + .3

 . מניעת הזנת ציון כאשר מזינים אופי ציון ולהפך .4

 .בצד הסטודנט כפתור "משימות פתוחות להגשה"  .5

 .יצירה אוטומטית של תוספת זמן על סמך נתוני הגלבוע .6

 .תמיכה בקבצי וידאו ואודיו מצד המרצה ומצד הסטודנט .7

כך שניתן להגדיר מטלה רק לסטודנטים   –תמיכה בהגדרת מועד תנ"צ על הגשת עבודות  .8

 . במועד ב' / ג'

 .הצהרת טוהר בחינות .9

 

 

 אתרי קורסים

 .מלל מקדים לקורס תמונת באנר בראש אתר הקורס + .1

 .חלוקה ליחידות לימוד בתצוגה הכללית של אתר הקורס .2

 . וידאואופציה למרצה להוספת תמונה מקדימה לסרט  .3

 .שיפורי ביצועים באופן שליפת והעברת סרטי וידאו למשתמש הקצה .4

  



 

 

 

 בחנים מקוונים

 .תמונת באנר בראש אתר הקורס .1

 .חלוקה ליחידות לימוד בתצוגה הכללית של אתר הקורס .2

 . אופציה למרצה להוספת תמונה מקדימה לסרט וידאו .3

 .למשתמש הקצהשיפורי ביצועים באופן שליפת והעברת סרטי וידאו  .4

 .ערבול תשובות .5

 . שינויים רבים בעיצוב .6

 .יכולת למרצה של הגדרת מלל משתנה בתוך נוסח השאלה/תשובה .7

 .גלילה במצב של מלל ארוך של שאלה/מלל מקדים .8

 .מגבלת זמן לשאלה .9

 .יצירה אוטומטית של תוספת זמן על סמך נתוני הגלבוע .10

 .הצהרת טוהר בחינות .11

 .ד המרצהבחינה בצ דו"ח התפלגות למועד .12

 .חלוקת שאלות לפי תחומי ידע .13

 .תמיכה בקבצי וידאו ואודיו מצד המרצה ומצד הסטודנט .14

 . בדיקה רוחבית של שאלה פתוחה .15

 .דו"ח למנהל מערכת .16

בעת שיבוץ המקצוע, כך שניתן להקצות רק סטודנטים המשובצים   נוסף מושג "מועד"  .17

 בגלבוע למועד ב' / ג'. 

 .סדר השאלותנוספה למרצה יכולת לשנות את  .18

הוספת קובץ מטעם הסטודנט, ותצוגה בהתאמה בצד הסטודנט  –נוספה לשאלה הגדרה  .19

 והמרצה.

 שליטה של המרצה בתפריט הימני בזמן המבחן, האם מופיעות השאלות או מלל קבוע. .20

  



 

 

 

 

 


