אליפות הסייבר הישראלית – תחרות משחקי מתמטיקה – פתרון תקלות

איך מורים נכנסים לתחרות?
מורים נכנסים דרך אתר התחרות ,ומתחברים באמצעות הזדהות אחידה.

איך תלמידים נכנסים לתחרות?
דרך אתר התחרות ,לחיצה על כפתור תחרות מתמטיקה עשר אצבעות והזנת קוד המשתמש
והסיסמא של התלמיד בהזדהות משרד החינוך.

לבית הספר יש רישיון שנתי לעשר אצבעות ,האם להיכנס כרגיל או דרך אתר
התחרות?
ניתן להיכנס דרך אתר התחרות וגם כרגיל דרך אתר עשר אצבעות ,בשני המקרים על המורים
והתלמידים להתחבר עם הזדהות אחידה.

אין לבית ספרי הזדהות משרד החינוך
מנהל בית ספר נכנס לאתר הזדהות אחידה ומנפיק לכלל התלמידים קוד משתמש וסיסמא.
טלפון המוקד לעזרה הוא – 03-6906600

אני נכנס לאתר התחרות ,לוחץ על כפתור אליפות המתמטיקה ומקבל מסך
שההתחברות נכשלה
אנא פנו למוקד התמיכה בטלפון ,03-6225395 :בימים א-ה ,בשעות  ,16:00-08:00או בדוא"ל:
 ,skillzsupport@taldor.co.ilעם הפרטים המלאים של המורה /התלמיד שאינו מצליח להתחבר

האם אפשר לשחק עוד פעם במשחק שכבר שיחקו?
כן ,אין הגבלה על מספר הניסיונות ,הניסיון עם מספר הכוכבים הגבוה ביותר נספר לצורך נקודות .כל
ניסיון נספר לצורך עמידה באתגרים וצבירת מטבעות .Skillz

אני רוצה להציג לתלמידים שלי איך משחקים דרך יוזר המורה
הדרך הטובה ביותר להציג לתלמידים היא כניסה לאתר עם משתמש המורה ,ובלשונית "פעילויות"
בחירה באפשרות "הציגו את מפת התלמידים"

יש לי תלמידים שכבר סיימו את כל המשחקונים
לתלמידים שסיימו את כל הפעילויות אנו ממליצים לחזור על פעילויות בהן לא קיבלו ציון מקסימלי של
 5כוכבים ולשחק בהן עד להשגת ציון מקסימלי בכולן.
לתלמידים שסיימו את כל הפעילויות בציון מקסימלי של  5כוכבים ,אנו ממליצים לשוב ולתרגל ולצבור
מטבעות  . Skillzבנוסף ,יכולים תלמידים אלו לבחור במפת 'תכנית הלימודים' ולשחק בשלבים שאינם
שלבי התחרות.

רח' דבורה הנביאה  2ירושלים טל 02-5602195/6:פקס02-5602600 :

האם התלמידים יכולים להתחבר לאליפות דרך טאבלט  /אייפד /טלפון חכם?
כן! יש להוריד מחנות האפליקציות את אפליקציית 'עשר אצבעות לבית הספר',
ולהתחבר עם פרטי הזדהות אחידה בלחיצה על הינשוף של משרד החינוך.

האם המורה יכול להתחבר לאתר דרך אייפד  /טאבלט /טלפון חכם?
כן! יש להוריד מחנות האפליקציות את אפליקציית 'עשר אצבעות למורה' ,ולהתחבר עם פרטי הזדהות
אחידה בלחיצה על הינשוף של משרד החינוך .שימו לב שלא הורדתם את האפליקציה לתלמיד,
הנקראת 'עשר אצבעות לבית ספר' ,שכן דרכה לא ניתן להתחבר ליוזר המורה.

האם מורה יכול להחליף שפה לתלמידים בודדים?
כן! לוחצים על 'ניהול כיתות' לוחצים על 'נהלו תלמידים' ובוחרים את הכיתה הרצויה מסמנים את
הריבוע הקטן ליד התלמידים להם רוצים להחליף שפה ואז לוחצים על 'שינוי שפה' .בוחרים את הארץ
והשפה הרצויה .כלומר ,מנהל או מורה יכול להחליף לעצמו ולכל התלמידים שלו את השפה .אולם,
להחלפה של בית ספר שלם יש לפנות למוקד התמיכה של מטיפיק.

האם תלמיד יכול להחליף שפה לעצמו?
לא!
לפניות או תקלות נוספות ניתן לפנות למוקד התמיכה טלדור 03-6225395 :

רח' דבורה הנביאה  2ירושלים טל 02-5602195/6:פקס02-5602600 :

