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למידה בזמן קורונה – הנחיות ועדכונים לסטודנטים 16.3.20

סטודנטים יקרים,

המרכז לחינוך הנדסי וליזמות וראשי המחלקות עושים כל מאמץ על מנת לאפשר לכם הסטודנטים לעבור
מהוראה פרונטלית להוראה מרחוק.

בשל המעבר החד להוראה מרחוק אנו מבקשים את התגייסותכם וסבלנותכם על מנת לעמוד באתגרים
העומדים בפנינו.

הנחיות ללמידה מרחוק

.Moodle-כל העדכונים לגבי התנהלות הקורסים יינתנו באתרי הקורסים ב  .1
יש להיכנס לקישור למפגש ZOOM ב-Moodle, בזמן שנקבע לקורס במערכת.  .2

אנו עושים כל מאמץ לכך שהשיעורים יוקלטו ותוכלו לצפות בהקלטה באתר הקורס.  .3
ניתן להשתתף בשיעור על ידי הרמת יד raise a hand ועל ידי כתיבת שאלות בצ אט.  .4

טיפים ללמידה מוצלחת מהבית

קבעו זמנים ללמידה - בדרך כלל אנחנו טובים בדיבור עם עצמנו: " תיכף נתחיל".." רק עוד פרק  .1
בנטפליקס" ומגיעים לחצות. הגדירו מועדים קבועים ללמידה ולהכנת המטלות.

למדו מרחוק עם חברים - חשוב ליצור קבוצת למידה משותפת עם חברים בסקייפ, בזום,  .2
בווטסאפ. ללמידה כזו יש ערך חברתי שכל כך חסר כשכולם מרותקים לבית.

צרו סביבת למידה שקטה ומזמינה - השקיטו את כל ההסחות.   .3
השתדלו להיות פעילים בלמידה - סכמו את חומר השיעור, העמיקו וחזרו על התיאוריה, פתרו  .4

תרגילים באופן רציף כדי להיות מוכנים להמשך. נסו גם להסביר לחברים את החומר-
כשמסבירים, מעמיקים ומבינים טוב יותר.

נהלו לוח זמן ומשימות - יש לכם הרבה קורסים של למידה מרחוק, הרבה מטלות ותרגולים  .5
ובמצבי לחץ מאוד חשוב לנהל את הזמן כדי שהזמן לא ינהל אתכם.

עדכונים

לבקשתה של אגודת הסטודנטים – הוארכה תקופת השינויים עד ל 24.3.20 (בחצות).
מועדי המעבדות יימסרו בהמשך.

קיימת אי בהירות לגבי קיומו של סמסטר קיץ. יש לקחת זאת בחשבון בתקופת השינויים.

מאחלת לכם הסתגלות קלה למציאות החדשה והצלחה רבה !

פרופ שרית סיון
מנל"א

 

הודעת דואר אלקטרוני זו נשלחה מכתובת דואר אלקטרוני שאינה נבדקת. אין באפשרותנו להגיב
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על תשובות שנשלחות לכתובת דואר אלקטרוני זו.

להסרה מרשימת התפוצה
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