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 כללי

כלי נוסף לניטור פעילות התלמידים באתר הקורס,  בהמשך לדוח כניסות תלמידים לאתר הקורס, מוצע כעת 

, וזה  קבצים שהועלו לאתר כוז צפיות של ריעד כה כלל דוח זה והוא דוח צפיות בפריטי הלימוד באתר הקורס. 

שורים, כלומר: ניתן לאתר  עודכן הדוח באופן שהוא כולל גם דוח צפיות בפריטי לימוד הכוללים קי כעת, . בלבד

   . צפיות של התלמידים בהקלטות השיעורים המקוונים ין השאר, גם , ב ולנטר

 . של התלמידים באתר הקורסבפריטי הלימוד צפיות   , קרי: ריכוז הנדון דוחאת ההפיק  מדריך זה מפרט כיצד ל

 פקת הדוח ה

ואז להיכנס באופן  תחנת המידע למרצה במערכת "ידיעון" יש להיכנס ל בקורס מסוים,  הנדוןדוח הלשם הפקת 

 הבאים: , ואז לבצע את הצעדים הנדוןאתר הקורס הרגיל ל

המוצג  בתפריט הימני  .1

יש  בדף הכניסה לאתר, 

מידע על  על קיש  לה

הנמצא   אתר הקורס

בסוף רשימת  

האפשרויות של  

תפריט  נפתח  התפריט. 

 משני, המתואר כאן. 

בוחרים באפשרות   .2

ריכוז קבצים  רשימת 

שימו לב, שעל    .שנצפו

ששם הדוח הוא  ף א

אודות "קבצים", הדוח  

כאמור עודכן והוא כולל  

 גם פריטי לימוד אחרים. 

 . בצע לוחצים על כפתור  .3

קובץ  קישור ל ולל  הכנפתח חלון חדש  .4

 של הדוח, כמו זה הנראה כאן. 

 .  Excelמקליקים על כפתור  .5

מערכת מפיקה קובץ היורד למחשב,  ה .6

  – בדרך כלל לתיקיית הורדות 

Download  . 

מאתרים את הקובץ ופותחים אותו   .7

 . Excelלעריכה בתוכנת 

בץ, כגון: סילבוס, ובין אם זה קישור  הקובץ כולל ציון של "כן" או "לא" לגבי כל פריט מידע )בין אם זה קו •
 ולגבי כל תלמיד. להקלטה של שיעור מקוון(  

כל פריטי המידע  ביחס ל ישנו חישוב של שיעור הצפיות של כל תלמיד   בעמודה האחרונה של הדוח בנוסף,  •
 בלמידה בקורס.  . נתון משמעותי היכול ללמד על כמה פעיל ומעורב התלמיד)באחוזים( בקורס 

. כמובן, שאין  או הורדה של הקובץלפריט )כגון: צפיה בשיעור מקוון(  שהדוח מציין כניסה  חשוב לציין  •
   נקרא. אכן זה מבטיח שאכן השיעור נצפה עד תומו או שהקובץ  


