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סטודנטים יקרים,
אנחנו בפתחה של תקופה מאתגרת עקב התפשטותו של נגיף "קורונה" בישראל וההנחיות החדשות אשר אינן
מאפשרות התקהלויות ואפשרות של ניהול שגרת לימודים רגילה .מכללת אפקה נערכה בימים האחרונים למעבר
ללמידה מקוונת ,באמצעות תוכנת  ,Zoomכדי לצמצם ככל האפשר את הפגיעה במהלכו התקין של הסמסטר.
אנחנו מודעים לכך ,שלמידה מקוונת אינה הפתרון האידיאלי אולם זוהי האפשרות הטובה ביותר לשמירת מהלכו
התקין של הסמסטר .מערכת ה Zoom-הינה מערכת חדשה הן למרצים והן לסטודנטים ואנחנו צופים שיהיו קשיים
בימים הראשונים ומבקשים מכם להתגייס ,לשתף פעולה ולגלות הבנה במקרים אלו .לצערנו ,אין אפשרות להעביר
בצורה מקוונת גם את המעבדות המעשיות ולכן כרגע המעבדות הללו מבוטלות .שיעורי השלמה למעבדות
המעשיות יתואמו מיד לאחר חזרה לשגרה.
חברי הסגל האקדמי מקבלים בימים האחרונים הדרכות לשימוש במערכת ה ,Zoom-אנו ממליצים גם לכל אחד
ואחת מכם להתקין את המערכת למחשב האישי ,הטבאלט ,הטלפון הנייד או כל מכשיר קצה אחר טרם השיעור.
לאחר ההתקנה ,חשוב שתתנסו במערכת כדי שבזמן השיעור תוכלו להשתמש בה באופן מיידי.
להלן מספר הנחיות להיכרות עם מערכת  Zoomוהכנתה לפעולה:
 .1כנסו לקישורhttps://zoom.us/home?zcid=2478 :
 .2צרו חשבון משתמש בגרסה החינמית על מנת שתוכלו להכיר ולהתנסות בתוכנה .הגרסה החינמית של
התוכנה מאפשרת לקיים מפגשים של עד  40דקות כל פעם .שימו לב ,כעבור  40דקות המערכת
מתנתקת אוטומטית .תוכלו להתנסות במפגשים נוספים של עד  40דקות כל אחד .בנוסף ,מומלץ לצפות
בסרטון הסבר לשימוש במערכת.
להלן מספר הנחיות להפעלת המערכת לקראת שיעור:
.1
.2

.1
.2
.3

המכללה רכשה מנוי (משתמשים) לכל כיתה במכללה.
חברי הסגל ישלחו קישור לשיעור הווירטואלי באמצעות הודעה באתר המודול של הקורס.
• יש להיכנס לקישור בשעה בה מתקיים השיעור לפי מערכת הלימודים התאריכית של כל אחת
ואחד מכם.
• השיעור מתחיל כשכולם במצב השתק (.)mute
על מנת ליצור סביבת למידה המדמה ככל האפשר למידה רגילה ,המרצים יקפידו לפנות אליכם ולאפשר
לכם לשאול שאלות באמצעות הצ'ט.
יש לזכור כי הצ'ט פתוח לכלל המוזמנים ,כך שכל מי שנמצא בשיעור רואה את כל ההתכתבויות.
במידה והנכם נתקלים בבעיה טכנית בזמן ההתחברות לשיעור או במהלכו ניתן לפנות לתמיכה דרך
הודעת  WhatsAppלפלאפון.054-5780331 :

אנו מקווים שנוכל לחזור במהרה לשגרת פעילות רגילה ,מודים לכם מראש על ההבנה ,הסבלנות ושיתוף הפעולה.

