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 שלום לכולם,

היא חיונית  –מר כי אנו רואים בשמירה על שגרת הוראה בעת הזאת שליחות לאומית נאנפתח ו
 מרצים כסטודנטים. –מאד לשמירה על המורל של כולנו 

 

 להלן מספר עדכונים ונושאים שיש לתת עליהם את הדעת:
 

סטודנטים בהרצאות היא מאתגרת בימים אלה, הן בשל בעיות . דרישה של נוכחות נוכחות חובה .1
תקשורת, זמינות ובעיות אחרות. אנו פונים אליכם המרצים להקל עד כדי לבטל נוכחותם של סטודנטים 

לבקש מהסטודנטים לרשום  מוזמן י,בהרצאות. מרצה המעוניין בכל זאת לשמור על נוכחות כלשה
 בצ'אט את שמם.

 
אנו ממליצים לנצל את הימים הקרובים על מנת לבחון את הסילבוס לאור המעבר להוראה . סילבוס .2

מקוונת. אם יש צורך בשינויים, ניתן להתייעץ עם ראשי המחלקות או עם צוות התמיכה להוראה בחירום 
el@braude.ac.il22.3.20 -ה אשי המחלקות עד יום ראשון. את הסילבוסים המעודכנים יש לשלוח לר 

כך שיוכלו להחליט על שינויים ברישום עד סוף  ,לסטודנטיםאח"כ ם מלאישורם ולפרס 12:00בשעה 
 (.24.3.20) מועד השינויים

כמו כן, ניתן להמיר את להעבירם בצורה מקוונת.  ניתןו הם במידמאין מניעה לקיי מבחני אמצע: •
השיעורים המקוונים, באופן המתאים  במהלךקטנות  מטלותנים / בחני האמצע במספר בחנים קט
כל מרצה יכול לבחור את הדרך המתאימה וכמובן לעדכן את  יותר להוראה ולמידה מקוונת.

 בהתאם.והסטודנטים הסילבוס 

יש לשקול שניתן. במידה והדבר אינו מתאפשר,  ככל שהדבריועברו בצורה מקוונת,  מעבדות: •

 דחייתם לקיץ. 

 המבחנים או במתכונתם, עדכון יישלח בהמשך.   במועדישינויים ככל שיהיו  מבחנים: •

 
התקבלו בקשות רבות מסטודנטים להקלטת המפגשים בזום ופרסומן.  .הקלטות ופרסומן לסטודנטים .3

סטודנטים מדווחים כי הניתוקים ברשת גורמים להפסד חלק מההרצאה לטובת הניסיון להתחבר מחדש. 
על ידי המרצים החליטה הנהלת המכללה שכל המפגשים בזום יוקלטו אוטומטית ויפורסמו  לכן,

ד לפרסם את הסרטונים לטובת הסטודנטים מיד בתום אנו מבקשים מכם להקפילסטודנטים. 
 .השיעור

 
 מה עליכם לעשות?

 one -עליכם לשמור אותה ב  .מחשב האישיבאוטומטית  נשמרתבתום כל מפגש זום, ההקלטה 
drive או ב-google drive  ולאחר מכן לשתול קישור באתר הקורס ב- Moodle.  

 
 :google driveושני עבור  one driveאחד עבור  -להלן שני סרטוני הסבר בנושא 

https://ortbraude-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/avihay_braude_ac_il/EgcU9xXQeilDguIn0lP-
lp8BsDe8gF3Rl7PDojPMZjMiQw?e=svPpja 
 

  סינכרוניות בנוסף-אנו ממליצים לשלב דרכי הוראה א סינכרונית.-שילוב של למידה סינכרונית וא .4
 סרטונים מוקלטים מראש של המרצה, חומרים ממקורות שונים  למפגשים הסינכרוניים. לדוגמא:

  טיוב וכו'(, בתוספת מטלות קצרות ופורום.-)מהרשת, מ"קמפוס", טקסטים, מאמרים, סרטונים מיו
 . המועדים להדרכות יפורסמו בהמשך.  בשבוע הבא נקיים הדרכות מסודרות בנושאים אלו

 
  מסך - הקשבה במשך יום לימודים שלם להרצאות מקוונות אינה פשוטה  .שא הנגישותהנחיות בנו .5

  קטן, רשת לא יציבה הגורמת לניתוקים בשידור, קושי לשמוע או לראות את המוצג מתסכלים כל אדם.
 , גם בימים אלו. לשם כךבמידת האפשר ישנם סטודנטים במכללה עם לקויות שונות ועלינו להתחשב 

  הקפדה על כללים פשוטים יכולה לסייע מאד. 
  דברו בקול רם וברור. נסו לא להסתיר את הפה תוך כדי דיבור. •

לראות היטב את מה אם אתם נעזרים בלוח לבן תוך כדי ההרצאה, בצעו ניסוי כלים וודאו כי ניתן  •
 שנכתב על הלוח עוד לפני מתן ההרצאה בפועל.



יומית לכל יומ. אנו נעמוד לרשותכם ונשתדל לתת מענה ברמה הבחירוםלהוראה מוקד תמיכה  .6
 השאלות שלכם. 

וישתדל לתת מענה   el@braude.ac.ilבחירום יעמוד לרשותכם במייל להוראה צוות התמיכה 

 מהיר ככל האפשר. 

על ידי אביחי  10:00-12:00מענה טלפוני בנושאים טכניים דחופים בלבד יינתן כל יום בין 
  0533529891בטלפון 

 

 בברכה,

 , מנל"אפרופ'/ח שרית סיון

 נוך הנדסי ויזמותצוות המרכז לחי

 

 


