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  והמלצות מידע טיפים –התארגנות ללמידה מקוונת 

 ,יקרים סטודנטים וסטודנטיות 

למידה לאנו נמצאים בתקופה מאתגרת המחייבת את כולנו הן סגל ההוראה והן ציבור הסטודנטים לעבור 
אופן זהו מרחוק. כל מרחב הלמידה משתנה ושונה משמעותית מלמידה בכיתות בנוכחות פיזית מקרוב. 

יביאו  עודיעלו על האתגרים ו בסופו של דבר שהיתרונות אמינים חדש שדורש הסתגלות אך אנו מלמידה 
 בעתיד.גם  את הלמידה המקוונתאותנו לאמץ 

חשיבות המשך רצף הלימודים הוא משמעותי להצלחתכם ולהגעה לדיפלומה. על כן נערך צוות ההוראה  
בימים אלו להוראה מסוג אחר, הוראה מקוונת, שתאפשר לכם, הסטודנטים, לייצר את אותה רציפות 

ת שתידמה עד כמה שניתן למציאות. שבוע הלמידה שלכם אנו נקיים מערכת הוראה שבועי מבורכת.
 ייראה רגיל ובהבדל אחד משמעותי, הוא יתקיים באופן מקוון, מול המסך ולא במכללה עצמה.

 .להכין את חומרי הלימוד שלכםובאמצעים הטכנולוגיים  לפתיחת שנת הלימודיםייד עד להצטהיערכו 

בריאותכם חשובים לנו. ו הצלחתכם .ככל הנדרש במהלך הסמסטרילוו אתכם המרצים ומרכזי המגמות 
 וזמינים לכל שאלה )טכנית או פדגוגית(.מאמינים בכם 

שיכולים לעזור לכם להתארגן עם שינוי אופן הלמידה, ומעבר  המלצותטיפים ומצרפים לכם מספר 
 רחוק: ללמידה מקוונת מ

 למידה מרחוק מחייבת אתכם למשמעת עצמית ואחריות ללמידה ,  – תכננו את הזמן שלכם
גשת מטלות . חשוב לעקוב אחרי לוח הזמנים שנקבע על ידי המרצים למפגשים מקוונים ולה

הגדירו לעצמכם  קות לפני להתחברות לפני השיעור. ד 01תכננו את הזמן לכל שיעור והתארגנו 
 .זמני למידה נוספים לתרגול וחזרה 

 למידה מחומרים כתובים, סרטונים, צפייה חוזרת בהקלטות  –נוספים ללמידה כלים
טלפונית כמובן החומר לחבר ללימודים את ר יהסבלל, ושישמרו בכל מפגש מקוון במודהשיעורים 

 
 . לכתוב שאלות והערות ,  מומלץ לסכם את החומר

  הכינו את חומרי הלימוד הגדירו מקום למידה קבוע,  – אווירה וסביבה לימודיתיצירת
 ) טלפון נייד, טלוויזיה וכו'(. הסחות דעת ודברים שלא קשורים ללמידה  לקורס מראש , צמצמו

 צרו הרגל של למידה משותפת עם חבר או בקבוצה קטנה באמצעים  -ביחד -למידה משותפת
יע בעידוד והגברת מחויבות יכול לסי -שיחות וידאו ועודפ, אדיגיטאליים דרך צ'אט, וואטס

 . ללמידה

  קשר עם סגל ההוראה השתמשו בדרכי יצירת  -קשר עם סגל הוראה ומרציםשמירה על
לטובת העלאת שאלות, חידודים ופידבק , ובזמן השיעור המקווןרום הקורס דרך מייל, טלפון , פו

 חוזר על הלמידה המקוונת. 
 

  ובריאות לכולם !בהצלחה  
 הנהלת המכללה וסגל ההוראה
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