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הצורך
• אירועי הערכה הינם חלק אינטגרלי בתהליך הלמידה ומיעדי
מערכת החינוך
• למידה מקוונת מלאה מחייבת שגם המרכיב הזה יעשה בצורה
מקוונת
• ישנן שיטות הערכה רבות :הגשת עבודות ,פרזנטציה של תלמיד
מול הכיתה ,ראיון הערכה  ,1-1הערכת עמיתים ו...
מבחן לקבוצת תלמידים (המבחן הקלסי)
• אחד מהיסודות של שיטות הערכה תקפות ,הוא נושא טוהר
המידות .או בעברית – העתקות.
• יכולת השליטה והבקרה בפרמטר זה ,בלמידה מקוונת ,קטן

אתגר ההעתקה במבחן
המבחן קלאסי הוא עדיין אמצעי ההערכה הנפוץ ביותר

אבל יש לשמור שלא יהיו העתקות>-
• ריבוי אמצעי  /ערוצי תקשורת זמינים ,בין התלמידים
• נגישות גבוה לחומרי למידה ואפילו לתשובות ממש במרשתת
• מערכות פתרון אוטומטיות (מתמטיקה) זמינות
• אוריינטציה (ומוטיבציה) גבוהים למעקפים של חסימות דיגיטליות
(למשל – סרטים ללא תשלום ,אפליקציות חינמיותcheat ,
במשחקים ועוד)
יש היום יותר לגיטימציה מוסרית להעתיק?
•

בכיתה  -סביבה בטוחה יחסית למניעת העתקות
• התלמיד נמצא תחת פיקוח כך שאינו יכול להתחבר למקורות
ידע מחוץ לכיתה.
• הוא אינו יכול לצאת מהכיתה ללא אישור ופיקוח
• הוא מחויב המסגרת זמן המבחן ,לעשות רק דבר אחד ,ולבד – את המבחן
• רוב הפתרונות של מבחנים דיגיטליים ,כמו מבחני מרובי מולטימדיה ומבחנים שיש
בהן בדיקה אוטומטית ,אינם מטפלים בנושא ההשגחה.
• איך נתמודד עם מבחן מקוון ,כשהתלמיד בביתו ,ליד המחשב והטלפון הסלולרי,
מסביבו משפחה וחברים ,והוא יכול לקום משולחן העבודה ולחזור בלי שנדע על כך?
• לראות את התלמיד (מצלמה)
• לעקר יכולת תקשורת מהמחשב למקורות מידע חיצוניים
• לעקר שימוש בטלפון הסלולרי ככלי תקשורת עם
גורמים חיצוניים

מיקוד שימוש במחשב – רק לביצוע המבחן
• ישנן רמות שונות של נעילת המחשב .ישנו  browserמיוחד שאפשר
להתקין במחשב ואז לסמן ל  exam.netשתחייב שימוש בו כדי לעשות
את המבחן (.)SEB
ה  browserהמיוחד משתלט על המחשב ושום דבר (!) לא רץ אלא רק
הגלשן המאובטח .זה כאמור דורש התקנה מיוחדת ובמקרים
מסוימים ,אם אין יציאה מסודרת ,עלול לחסום את המחשב כולו כך
שרק כיבוי והדלקה ישחררו אותו .מתאים לארועי הערכה בהם יש
מחשבים יעודיים להערכה.
• האמצעי הסביר ,שאיתו נשתמש ב  exam.netהינו שהמבחן מחייב
עבודה במסך מלא ,וכך אין אפשרות להפעיל אפליקציה אחרת
כשעובדים על המבחן.

מיקוד שימוש בסלולרי
• מכיוון שהטלפון הינו מחשב לכל דבר וכמובן
משמש את התלמידים שלנו לתקשורת מכל
הסוגים ,יש לנטרל את השימוש בו.
• לשם כך ,ניתן לטלפון תפקיד פעיל במהלך המבחן.
הטלפון ישמש להתחברות לשיעור המקוון (זום) ויצלם את
התלמיד מהצד  /מרחוק ,במהלך כל הבחינה!
• בצורה זו אי אפשר יהיה להשתמש בו לשום דבר אחר!

מערכת Exam.net
• מערכת קלה לשימוש .אין צורך להרשם (לתלמידים).
• המערכת מאפשרת להציג מסמך שבו רשומה הבחינה .אין התיחסות
לתוכן השאלות וכמובן שאין בדיקה אוטומטית .רק שאלות פתוחות
• המערכת מאפשרת ניתור קל של הנבחנים במהלך המבחן.
• בדיקת ההגשות ,נוחה ודיגיטלית כולה.
• שיטת האבטחה של המערכת מתרכזת בכך שההפעלה שלה נעשית אך
ורק ב"מסך מלא" .כל יציאה ממסך מלא מדווחת מייד וישנן כמה
תגובות אוטומטיות שהמערכת מציעה במקרה כזה.

נקודות נוספות
• למערכת ישנה אפשרות לשילוב של תוכנות לחסימת המחשב כולו אבל זה לא
מחוייב המציאות ומכיל בעיות של אבטחה של התקנת תוכנה חיצונית.
• רישום קל של בית הספר למערכת וצרוף מורים לאותו בית הספר.
• ישנה יכולת שיתוף עם מורים עמיתים.
• מחיר – חינם עד סוף  .2020אחר כך כ  2יורו לתלמיד לשנה
ועכשיו נעשה את הבחינה המקדמית ,המאמנת את התלמידים ומאפשרת להם
להתחייב להתנהגות נאותה
היכנסו ל  exam.netוהקישו את הקוד הבא:
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ועכשיו  -למבחן
• ניראה איך ניראה לוח הבקרה של המורה בשעת המבחן.
• הכנסו ל  exam.netוהקישו את הקוד הבא:
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• ניצור מבחן משותף
• סיכמתי לכם את הנושא ,כולל הוראות מפורטות איך להתכונן ,לבצע
ולבדוק את המבחן .מוזמנים להשתמש .מסמך Best Practices

שאלות?

"מבחן" ראשוני – כללי התנהגות
שאלה מספר 1

השם שלי הוא:
שאלה מספר 2
קיראו את הכללים הבאים לגבי המבחן המקוון ,וענו על  2השאלות בסופן.



מיקרופון ורמקולים עובדים.



מצלמות ווידאו פתוחות.



לפטופ מחובר לחשמל .



אסור להשתמש במחשב לשום דבר אחר ,חוץ מהמבחן .המבחן פועל במצב מסך מלא .שימו לב  -כל יציאה ממנו מדווחת למורה ,ולא ניתן להכנס למבחן בחזרה ללא אישור מורה



במהלך המבחן יש להשאר מול המסך ולעבוד .אין לקום ללא אישור מורה.



אין להשתמש בחומרים הנמצאים במחשב או להשתמש בכל תוכנה שהיא (למשל  VS).המחשב משמש אך ורק לכתיבת התשובות.



אין להיות בקשר עם תלמידים אחרים .לא במחשב ,לא דרך הטלפון הסלולרי ולא בכל דרך אחרת.



יש להכין אוכל ושתיה מראש ,בדיוק כמו לפני מבחן רגיל.



חריגות מהנ"ל עלולות לפסול את הבחינה.

 2א .האם מותר לצאת ממצב של מסך מלא של המבחן?
 2ב .האם מצלמת הוידאו צריכה להיות מופעלת במהלך המבחן?
שאלה מספר 3

אני מתחייב/ת לשמור על טוהר הבחינה ולענות עליה על פי הכללים ,בצורה הטובה ביותר
שם המתחייב/ת________________ :

בהצלחה במבחן!

ומה עוד ניתן לאמר על למידה  /הערכה מרחוק
• קורס היברידי במדעי המחשב
• שיעורים סדירים
• מוכנות ללימודים אקדמיים:
• האוניברסיטה הפתוחה
• campus.gov.il

