אוגוסט 2020

תקנון למידה מרחוק
הורים ,מורים ותלמידים יקרים
כפי שאתם יודעים שנת הלימודים תשפ"א הולכת להיות שונה מכל שנת לימודים בעבר .אנו נדרשים,
כדי לשמור על בריאותכם ובריאות הסובבים אתכם ,לקיים מערכת למידה המשלבת הוראה בבית
הספר והוראה מקוונת מהבית.
זהו אתגר הדורש מכולנו התגייסות ועבודה מאומצת .המטרה של כולנו זהה ,קידומם הלימודי של
התלמידים מצד אחד ופיתוח חוסן רגשי ונפשי מהצד השני.
כדי לייצר שפה ברורה ואחידה לכולנו ניסחנו את תקנון למידה זה.
עקרונות מנחים:
.1

.2

.3
.4

למידה מקוונת ,סינכרונית וא-סינכרונית ,הינה למידה לכל דבר ועניין והיא כפופה לאותם
נהלים וכללים של הלמידה בבית הספר .בחירה של תלמיד.ה לנהוג אחרת -תוביל לתגובה
חינוכית ,הוא יצטרך לקחת אחריות ולשאת בתוצאות מעשיו כנהוג בביה"ס.
פיתוח אחריות אישית הנו אחד מהיעדים המרכזיים של ביה"ס ..שני סגנונות הלמידה
השונים כמו גם השילוב ביניהם מצריכים מידת אחריות רבה הן מצד הצוות החינוכי והן מצד
התלמידים.
הלמידה המקוונת מבטאת שינוי מהותי בהגדרת תפקידו של המורה-מ"מעביר ידע" לתפקיד
של מנחה ,המלווה ומכוון את הלומד ומסייע לו בבניית ידע.
בהתאם לכך ,אופי הלמידה של התלמידים משתנה ועובר מ"צרכני ידע" לחוקרים ולומדים
עצמאיים.

תקנון לתלמידים
א .יום הלמידה מרחוק הינו יום לימודים לכל דבר ועניין ולכן נוכחותכם בו היא חובה .תירשם
היעדרות לתלמידים שייעדרו מיום זה.
ב .יש לבצע את המטלות הניתנות בימי הלמידה מרחוק .המטלות ייבדקו ,ציונן יוזן במשו"ב והן יהוו
חלק מציונכם הסופי במקצוע.
ג .יש להתכונן לשיעור– מחברת ,כלי כתיבה ,מצלמה ,מיקרופון ,מחשב/טבלט ,לבוש מכבד (אין
צורך בתלבושת בית ספרית).
ד .בשיעורים סינכרונים ,במידה והתבקשתם ע"י המורה ,חובה עליכם לפתוח את המצלמה .אי
פתיחת מצלמה דינה היעדרות משיעור.
ה .יש להיכנס לשיעור הסינכרוני בזמן ,בהתאם למערכת הצלצולים הבית ספרית .כניסה באיחור
תדווח במשו"ב.
ו .יום לימודים (בביה"ס/באופן מקוון בבית) מתחיל בשעה 8:25 :ומסתיים בשעה .16:00 :פניות של
תלמידים אל המורים ייעשו בשעות אלו (למעט במקרים מיוחדים).
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תקנון מורים
א .יש ליידע את התלמידים (כולל המחנך וההורים) במשו"ב לפחות יום מראש ,כיצד יתנהל השיעור
(סינכרוני  /א-סינכרוני) ובאיזו פלטפורמה  -סינכרוני בכיתה המקוונת במשו"ב ,א-סינכרוני בגוגל
קלאסרום או באחד מהתכנים הדיגטליים שרכשנו ("גלים""/אופק על יסודי" וכו')
ב .יש לפתוח כל מפגש ,גם אם המפגש הוא א-סינכרוני ,במפגש זום קצר ( 10-15דק') בו תקיימו
בדיקת נוכחות ,תציגו את מטרות השיעור ואת המטלה.
ג .יש להתחיל ולסיים את השיעור הסינכרוני בזמן.
ד .עליכם להיצמד למערכת השיעורים ולהקפיד על לוחות הזמנים.
ה .יש לקיים שעות פרטניות לתלמידים מתקשים .התיאום יעשה עם רכז.ת המקצוע והמנהל הפדגוגי.
ו .יום לימודים (בביה"ס/בבית באופן מקוון) מתחיל בשעה  8:25ומסתיים בשעה .16:00 :פניות
תלמידים למוריהם יהיו בשעות אלו (למעט במקרים מיוחדים).
ז .יש לדווח נוכחות במשו"ב .במידה ותלמיד נעדר משני מפגשים יש ליצור קשר איתו ועם הוריו
ולדווח למחנכ.ת הכיתה.
ח .תלמיד המתקשה לקחת חלק בשיעור מקוון בעקבות כשל טכנולוגי ,יש לנסות לעזור ובמידה
והבעיה חוזרת על עצמה יש ליידע את המחנך.

שימו לב ,ייתכנו עוד שינויים בתקנון ככל שתתקדם שנת הלימודים ויעלו צרכים מהשטח.
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