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–  הוראה מקוונת  -למידה 
 בימי קורונה מרחוק למידה 

 הקורונה   בתקופת   והנחיות   עבודה   דרכי 

 

 למידה מרחוק

  09:00יומית ומתחילה כל יום ב• המערכת ללמידה מרחוק 
רגילים נוכחות מלאה מחייבת כמו בימי למידה  בדיוק, ו

סדירה עם מצלמות ומיקרופונים פתוחים. יש לקום  
להתארגן להתלבש ולשבת על כסא מול שולחן ללמידה  

 מיטבית. 

 

עם כל   תעדכן בזמן ולהיות ערוכים ללמידה• הקפידו לה
 הציוד הנדרש ערים וערניים. 

ועל שמירה על כללים של   • קחו אחריות על הלמידה שלכם
 . סדר ומשמעת

   השיעורים יכולים להתקיים בלמידה סינכרונית וגם • 
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 סינכרונית. -בלמידה א  

ולמורים   • בכל צורך בעזרה ניתן לפנות למחנכי הכיתות 
 המקצועיים. 

 אורחות חיים ללמידה מרחוק 

חובת השתתפות בכל שיעורים בלמידה מרחוק ומילוי כל  
 . המשימות 

כרגע אין ציונים, אך כמו בלמידה רגילה יש רישום נוכחות  
 וארועי משמעת במערכת הסמארט סקול. 

במידה וקיימים קשיים טכניים יש לעדכן את המורה לפני  
 תחילת השיעור 

 דק' לפני השיעור  10

 בדקו שהצלחתם להתחבר בצורה תקינה.  ✓

 אין צורך  ) קוד לבוש כרשום בתקנון בית הספר  ✓

בית ספר אך אין ללמוד ללא חולצה או    בתלבושת      
 (. גופיותביג'מה או בפ
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 עם פתיחת השיעור 

יש לפעול על פי כללי האבטחה, להכנס עם ססמא )אין   ✓
למסור את הססמא לאיש מלבד חברי כתתכם, יש לחכות  

  userדי שינוי שם הלמארח בחדר ההמתנה ולהזדהות על י 
 לשמכם המלא. 

 muteבעם בדיקת נוכחות   ,שיעור מתחיל בזמן 
 סגורים.  מיקרופונים וכשה

 במידה ונכנסתם באיחור עדכנו את המורה בסוף   ✓

 השיעור.       

 יש להשתתף עד סוף השיעור עם מצלמה פתוחה. ✓

 במהלך השיעור אסור לאכול, להתכתב, לשכב במיטה.  ✓

 חובה לשבת ליד שולחן עם מחברת וכלי כתיבה.  ✓
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  במהלך השיעור המורה יבדוק נוכחות  ✓
 לתלמידים. יפנה שאלות 

 השיעור  בזמן

 .סגורה  מצלמה עם לשבת אסור - מצלמה  פתחו ✓

   לשיעור קשור שאינו במחשב  חלון  כל  לסגור  יש ✓

 . חברתיות רשתות  ובמיוחד      

 . קשורים  שאינם דברים  על אט'בצ  לשוחח אסור ✓

   כדוגמת דיגיטליות   במניפולציות להשתמש   אין ✓

 ,  המורה  של מצגת  או לוח,  השיעור על  השתלטות      

 . ועוד  רים' בפיצ  שימוש,  ברקעים שימוש      

   המשתתפים כלל  את  לכבד צריכה הלמידה סביבת ✓

 . בשיעור       
 למידה מהנה! 

 


