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למרצי המכללה שלום רב,
המרכז לחינוך הנדסי וליזמות וראשי המחלקות עושים כל מאמץ על מנת לאפשר לכל מרצי המכללה

לעבור מהוראה פרונטלית להוראה מרחוק.
בשל המעבר החד להוראה מרחוק אנו מבקשים את התגייסותכם וסבלנותכם על מנת לעמוד

באתגרים העומדים בפנינו. יחד נוכל להם.

הנחיות להוראה מרחוק: 

מועדי הדרכות למרצים  (אנא השתבצו באחד המועדים הבאים):  .1
קישורשעהתאריך

15.312:00https://zoom.us/j/702468475 - יום א'

15.315:00https://zoom.us/j/497215157 - יום א'

15.317:00https://zoom.us/j/234721260 - יום א'

15.321:00https://zoom.us/j/611376549 - יום א'

16.310:00https://zoom.us/j/842107299 - יום ב'

16.312:00https://zoom.us/j/702468475 - יום ב'

16.317:00https://zoom.us/j/177993203 - יום ב'

16.319:00https://zoom.us/j/177325314 - יום ב'

17.310:00https://zoom.us/j/842107299 - יום ג'

17.312:00https://zoom.us/j/702468475 - יום ג'

17.317:00https://zoom.us/j/177993203 - יום ג'

17.319:00https://zoom.us/j/177325314 - יום ג'

2.                  האפשרויות העומדות בפניכם להוראה מרחוק

א. שיעור סינכרוני במועד השיעור שנקבע במערכת באמצעות מערכת ZOOM והקלטתו לטובת
הסטודנטים (איך מלמדים מהבית? מצורפות הנחיות למייל זה)

ב. הוראה משולבת (סינכרוני וא-סינכרוני) - באמצעות חומרים הנמצאים באתר הקורס
(א-סינכרוני לפני השיעור) + דיון סינכרוני עם הסטודנטים במועד השיעור שנקבע במערכת. 

במקרה כזה ישנן מספר אפשרויות להנגיש חומרי הרצאה:
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 איך מלמדים מהבית בשידור חי?


 
 אחת הדרכים הפשוטות להפוך שיעור פרונטלי לשיעור שניתן ללמוד מהבית היא להשתמש בכלים של שידור


ZOOM וידאו בלייב ("הוראה סינכרונית"). לשם כך, תוכלו להשתמש במערכת 
 


ZOOM- קישור לסרטון הסבר על שימוש ב  
 7 דקות


 
ZOOM האפשרויות העומדות לפניך בתוכנת 


 
  שיתוף מסך/מצגת /מסמכים/ סרטונים●
 שימוש בלוח לבן כדי לצייר או לכתוב באופן חופשי (המכללה תספק)●
  הקלטת השיעור - חשוב! משמש סטודנטים שלא הצטרפו מסיבות מהותיות או בשל בעיות טכניות●
  הסטודנטים יכולים לכתוב שאלות בצ'אט במהלך השיעור והמרצה יכול לענות בזמן השיעור●
  ניתן להתחבר דרך אפליקציה בנייד●


 
 *בגרסה החינמית של המערכת השידור מוגבל ל-100 משתתפים ולמשך של 40 דקות. המכללה תרכוש


 רישיון מוסדי אשר מאפשר פגישות לזמן בלתי מוגבל ועד 300 משתתפים
 


 מה צריך כדי להתחיל ללמד ?
  חיבור יציב לאינטרנט עדיף עם כבל ולא רשת אלחוטית●
  מחשב עם מצלמת רשת ומיקרופון●
 ארגון 'עמדת השידור' שלכם – אזור שקט, תאורה מתאימה (לא חלשה ולא בוהקת), הזזת דברים●


 ברקע שלא נרצה שיראו בשידור
 הגדירו מראש בקטגוריית manage participants כיצד המשתתפים יכנסו למפגש -  עם/ בלי וידאו●


  או קול, קביעת מועד לשיעור ושליחת קישור לסטודנטים להצטרפות
 העברת שיעור תוך כדי שימוש במצגת – מומלץ בחום למי שיכול●


 
ZOOM - 6 טיפים להעברת שיעור או תרגול ב 


 
  שיתוף המצגת עם הסטודנטים1.
 תכנון השיעור - בנוסף למצגת אפשר לקיים דיון, לשאול שאלות וגם לראות אילו סטודנטים מרימים יד2.


 ומשתתפים.
למידה פעילה - כדאי לשלב מקומות בשיעור בהם הסטודנטים פעילים. להשתמש בצ'אט של ה-3.


  ZOOM כדי לאפשר לסטודנטים להשיב על שאלות ולנהל דיון.
.4ZOOM-פתיחה - 15 דקות לפני פתיחת השיעור תעלו שקופית הסבר עם פרטים על השימוש ב 


 והתחילו בפתיחה מעניינת שמחברת את הסטודנטים לנושא
  חזרה גנרלית - ערכו "ניסוי כלים" ובידקו ששומעים אתכם היטב5.
  חיוך וקשר עין - חייכו ושמרו על קשר עם המצלמה, כלומר עם הסטודנטים שלכם.6.


 
 



https://www.youtube.com/watch?v=IrsnTAfr4pA

https://www.youtube.com/watch?v=IrsnTAfr4pA





 
שימוש במצגות PowerPoint קיימות שכבר מוכנות אצלכם והקלטת ההסברים

שלכם על גבי המצגות. 
הקלטה עצמית בוידאו על ידי פתיחת פגישה ב-ZOOM והפעלת הקלטה. 

איתור סרטונים איכותיים ברשת  - יוטיוב, CampusIL, אתר האוניברסיטה הפתוחה
Moodle-ועוד, והוספתם לאתר הקורס ב

כמו כן יש מספר אפשרויות ליצירת 'פעילות' של הסטודנטים:
 

Moodle-יצירת מטלה ב
Moodle-יצירת פורום ב

 
3. על מנת להיערך ללמידה מיטבית, אתם מתבקשים למלא את השאלון בקישור זה

 
4. מוקד פניות במייל לסיוע פרטני ומענה לשאלות בנושאי הוראה מרחוק - יפתח החל מיום ג',
ה-17.3.20. התמיכה במוקד תינתן ע"י מומחים טכנו-פדגוגיים מהמרכז לחינוך הנדסי וליזמות וכן

מרצים מתוך המחלקות. 
 
 

בברכה,
פרופ' שרית סיון 

מנל"א

 
 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=nOaw1JRTBUCXfHgXrDLKXgPB-PuIZIVEqoB7jRtA3KxUNURZNzMxTFhDS0tLRE5LOFhRSkNKRUg4Vy4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&Token=6eba6e55c0db43aca6404ec208321ec7&TopView=Preview

