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שאלות ותשובות לסטודנטים
לגבי פעילות המכללה בתקופה הקרובה
למידה מקוונת
 האם כל הקורסים שלי מתקיימים בלמידה מקוונת ב?ZOOM-
מיום שני  16.3.2020כל השיעורים הפרונטליים ומעבדות המחשבים מתקיימים במועדיהם הרגילים במרחב הווירטואלי
באמצעות מערכת .ZOOM
מעבדות יישומיות (חוזק חומרים ,זרימה ,תקשורת ועוד) לא יתקיימו במרחב הווירטואלי .שיעורי השלמה ייקבעו בהמשך;
תפורסם רשימה מפורטת של כל המעבדות שבוטלו.

 האם ההרצאות ב ZOOM-מוקלטות והאם אפשר לצפות בהן בזמני הפנוי?
השיעורים מתקיימים לפי מערכת השעות המקורית ,ואינם מוקלטים .יש להצטרף לכל שיעור בזמן אמת .יש חשיבות רבה
לאינטראקציה בינך לבין המרצה ושאר הסטודנטים .היעדרות וירטואלית מהכיתה כמוה כהיעדרות פיזית ,והיא פוגעת במהלך
השיעור .אנו מקפידים על מתכונת לימודים דומה ככל האפשר ללימודים בקמפוס ,כדי לשמור על איכות הלמידה.

 לאור המצב ,האם אפשר לפרסם במרוכז את החומרים של כל המרצים ,גם בקורסים שאנחנו לא שייכים אליהם,
כדי להקל עלינו?
החומר הרלוונטי לקורס מסוים הוא החומר שמעלה המרצה בקורס ולא חומרים אחרים; בתקופה כזו ,שבה אתם נדרשים
להסתגל ללמידה מרחוק ולאמץ מיומנויות מתאימות ,אנו מעדיפים למקד אתכם ולא להעמיס עליכם חומרים מיותרים .מומלץ
להשתתף בשיעור – לשאול לשאלות ,ולבקש מהמרצה להאט את קצב הדיבור או להמתין עד שתספיקו להעתיק או לתמצת
את החומר הנלמד.

 האם אפשר להצטרף למופע אחר של הקורס שלי?
לא .יש להצטרף למופע שנרשמת אליו במערכת .אנו מקווים לחזור ללימודים רגילים לפני תום הסמסטר ,ולכן חשוב
להשתתף בשיעורים של המרצה בקורס שאליו נרשמת.

 מה קורה אם מתבטל שיעור מקוון באופן חד-פעמי?
לשיעורים המבוטלים יתואמו שיעורי השלמה מקוונים בדרך הרגילה.

 האם תבוטל חובת הנוכחות בקורסים שדורשים זאת?
כרגע ,בקורסים שיש בהם חובת נוכחות היא תיבדק באופן מקוון.

 אנחנו חווים בעיות בשימוש במערכת  ,ZOOMהאם אין פתרון יותר טוב?
אפקה בחנה בקפידה כמה מערכות קיימות להוראה ולמידה מרחוק ,ומכולן בחרה במערכת  ZOOMכפתרון הטוב ביותר
לצרכים בנסיבות העניין .כל המרצים קיבלו הדרכה כיצד להשתמש בתוכנה ,ואנו מעמידים לרשותם תמיכה טכנית של
מחלקת מחשוב ומידע ותמיכה מקצועית של המרכז לקידום ההוראה של המכללה.
כולנו עדיין בשלב של הסתגלות למצב ולשינויים; כל הערה חשובה ומסייעת לכולנו ללמוד ולהשתפר ,אך מכיוון שזהו השבוע
הראשון של הפעלת המערכת מטבע הדברים התקלות והבעיות רבות יותר ,ונדרשים סבלנות ואורך רוח.
במקרה של תקלות תוכלו להיעזר בקו החם לתמיכה מיידית בוואטסאפ054-5780331 :

סטודנטים ששהו בבידוד לפני המעבר של המכללה ללמידה מרחוק
 מה יהיו ההשלכות של היעדרויות מקורסים שיש בהם חובת נוכחות?
סטודנטים ששהו בבידוד פטורים מחובת נוכחות עד למועד שבו עברה המכללה כולה ללמידה מרחוק ; לאחר תאריך זה חלה
חובת הנוכחות הרגילה על כלל הסטודנטים ,לרבות אלה שבבידוד.

 נעדרתי לשבועיים בשל בידוד – איזה סיוע אוכל לקבל כדי להשלים את חומרי הלימודים?
סטודנטים שהיו בבידוד עד למועד שבו עברה המכללה כולה ללמידה מרחוק זכאים לקבל סיוע של חונך באופן מקוון (בהתאם
לשעות הלימודים שהפסידו בפועל) וקופון לאתר ( GOOLבהתאם לקורסים שנרשמו אליהם בסמסטר ב') ,וכן לסיוע והקלות
נוספות .אם שהית בבידוד בתקופה שלפני מועד זה ודיווחת על כך ,יש לשמור על קשר עם דקאנט הסטודנטים ועם אגודת
הסטודנטים ,ולקבל מהם מידע על הזכויות המגיעות לך.

מבחנים ובוחני אמצע
 לא הגעתי למועד ב' בשל בידוד; האם אקבל מועד מיוחד ,ואם כן – מתי? האם הוא ירד מהמכסה שלי?
אם לא הגעת למועד ב' או למועד מיוחד של בחינה בסמסטר א' בשל בידוד (עד  )12.3.2020או שבוטל לך מועד ב' של
סמסטר א' – מוקנית לך זכות למועד מיוחד חלופי שלא על חשבון המכסה שלך .מועד זה יתקיים בקורס שבסמסטר ב' .אם
אין קורס כזה בסמסטר ב' של שנת הלימודים הנוכחית ,ייקבע מועד מיוחד במהלך הסמסטר.

 לא הגעתי למועד מיוחד שהיה אמור להתקיים בסמסטר א' .האם תאשרו לי מועד מיוחד בסמסטר הבא?
אם ההיעדרות הייתה בשל בידוד ,שהבחינה התקיימה לאחר  ,12.3.2020יתאפשר לך להיבחן במועד המיוחד של הקורס
בסמסטר ב' של שנת הלימודים הנוכחית ,ואם אין בו קורס כזה – במועד המיוחד שייקבע במהלך הסמסטר.

 לא הגעתי לבחינה ,וכעת ברצוני ללמוד בקורס שמעבר הבחינה הוא תנאי מוקדם לו; האם מותר לי להשתתף
בו?
אם לא הגעת לבחינה משום ששהית בבידוד ,אם הבחינה התקיימה לאחר  ,12.3.2020או שמדובר במועד ב' של סמסטר
א' שבוטל ,מותר לך להירשם לקורס ההמשך על אף התנאי המוקדם.

 בשל המצב בוטלה בחינת מועד ב' בקורס מסמסטר א' שמעבר שלה הוא תנאי מוקדם להשתתפות בקורס
המשך בסמסטר ב' .האם איאלץ לעזוב את קורס ההמשך?
בקורסי ההמשך של קורסים שבהם לא התקיימו מועדי ב' של סמסטר א' לא יופעלו תנאים מוקדמים ,באופן חריג .סטודנטים
המעוניינים בכל זאת לעזוב קורס המשך כזה מתבקשים לשלוח בקשה באפקה-נט למנהל הסטודנטים עד יום ראשון
.22.3.2020

 קורס ההמשך יתקיים בסמסטר הקיץ ,והבחינה שמעבר שלה הוא תנאי להשתתפות בו תתקיים בסוף סמסטר
ב'; האם אוכל להירשם לקורס ההמשך?
כן.

 קורס ההמשך יתקיים בסמסטר הקיץ ,והבחינה שהיא תנאי קדם לו תתקיים גם היא בסמסטר הקיץ .האם
אוכל להירשם לקורס ההמשך?
כן.

 אם המשבר ימשיך אל תוך תקופת בוחני האמצע ,מה יקרה?
אם נגיע למצב הזה – תצא הודעה מפורטת בנושא.

פעילות הקמפוס
 האם מותר להגיע לקמפוס?
מותר להגיע לקמפוס כל עוד נוהגים בהתאם להנחיות העדכניות של משרד הבריאות ושל המכללה (יש להיות קשובים לכל
שינוי בהנחיות) .עם זאת ,מומלץ להימנע מלהגיע לקמפוס ובמקום זאת מוטב לשלוח פנייה לגוף הרלוונטי .אין אפשרות
להגיע לספרייה .ניתן ולהשתמש בשירותי הספרייה מרחוק.

 האם אפשר לקבוע פגישה עם מדור הייעוץ האקדמי?
מדור ייעוץ אקדמי ימשיך לעבוד כסדרו אך במתכונת שונה.
מהיום ועד להודעה חדשה הייעוץ יינתן בטלפון או בשיחת וידאו דרך אפליקציית .Zoom
אפשר לתאם פגישה כזו מראש באמצעות פנייה דרך אפקה-נט או בטלפון (ליאור ;03-7688627 :ניצן.)03-7688737 :

דיווח על בידוד או על מחלה
 האם עדיין צריך לדווח שנכנסתי לבידוד ,אפילו שכולנו לומדים מהבית ממילא?
כן .אנו מבקשים מכל סטודנט או סטודנטית הנכנסים לבידוד להודיע על כך ללא שיהוי לגורם המוסמך במשרד הבריאות
(בהתאם למדיניות משרד הבריאות) וכן לדקאנט הסטודנטים ,באמצעות פתיחת פנייה.

 האם עליי לשלוח אישורים על כניסתי לבידוד ,ואם כן – למי?
יש לשלוח את האישור של משרד הבריאות על קבלת טופס בידוד עצמי לתיבת הדוא"ל של הדקאנט:
DeanofStudents@afeka.ac.il

 מה עליי לעשות אם בתקופת הבידוד מופיעים אצלי סימני מחלה?
יש לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות .אם אובחן אצלך נגיף "קורונה" ,יש לדווח על כך לדקאנט הסטודנטים באמצעות
פתיחת פנייה ולהעביר את המסמכים הרפואיים לתיבת הדוא"ל של הדקאנט DeanofStudents@afeka.ac.il

חזרה ללימודים בקמפוס
 מה יקרה לכל המעבדות המעשיות שבוטלו?
נכון להיום ,כל מערכת ההשכלה הגבוהה עברה ללמידה מרחוק; המעבדות המעשיות דורשות שימוש בציוד פיזי הנמצא
בקמפוס ,ולכן אינן חלק ממהלך זה .עם החזרה ללימודים בקמפוס ,לכל מעבדה מעשית יתואם שיעור השלמה .אם תקופת
הלמידה מרחוק תתארך ,יימצאו פתרונות להשלמת המעבדות שיפגעו כמה שפחות בשגרת החיים האקדמית ,ויועברו
הנחיות מתאימות.

