תקנון לימודים בנוגע לקיום שיעורים מקוונים
על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון ,לאור ההגבלות בתקופת הקורונה הרי שהמכללה נדרשת לקיים מרבית
מהשיעורים בצורה מקוונת ,וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה .לאור זאת ,מרבית
השיעורים מתבצעים באמצעות תוכנת ה .zoom
٭ יש לקחת בחשבון כי ההנחיות עשויות להשתנות מעת לעת והמכללה תתאים את עצמה לשינויים.

היערכות לקראת שיעור מקוון –
הסטודנטים ידאגו שלקראת השיעור יהיו ברשותם:
מחשב אישי ,נייח או נייד ,שמותקנים בו מצלמה ומיקרופון תקינים ,שקיימת לו גישה יציבה וזמינה לרשת
האינטרנט ושמותקנת עליו תוכנת הזום ,או לחילופין טלפון נייד שעליו מותקנת אפליקציית הזום.
הגדרת גיבוי בנקודה חמה מהטלפון הנייד ).(hotspot
מטען לטלפון נייד ,מטען למחשב נייד – יש לדאוג להטעין מראש את המכשירים.
ללא הציוד הנדרש אין אפשרות טכנית להשתתף בשיעור.
אנו ממליצים לסטודנטים לדאוג לחדר שקט בבית ו/או לסביבה שקטה שתאפשר להם למידה מיטבית.
במקרה של תקלה טכנית במחשב או בטלפון הנייד ,שתמנע מהסטודנט להשתתף בשיעור ,אזי הסטודנט ייחשב
כמי שנעדר מהשיעור.

מהלך השיעור –
•
•
•
•
•
•
•
•

על הסטודנט לשבת מול שולחן.
על הסטודנט לשמור על מרחב שקט מסביבו ללא טלוויזיה ,רדיו או מערכות שמע דולקות.
אין לכסות ו/או לכבות את המצלמה במהלך השיעור.
אין לעשן במהלך השיעור.
יש להופיע בלבוש הולם ולנהוג בצורה מכבדת.
במהלך השיעור הסטודנטים ישתיקו את המיקרופון במחשביהם ,למניעת רעשי רקע והפרעות ,אולם
יפעילו את המיקרופון לפי בקשת המרצה או לפי צורך.
הקלטת שיעורים והעלאתם לרשת תתאפשר במידה וכל המשתתפים נתנו לכך את הסכמתם.
ראוי להדגיש כי התייחסות המכללה למרחב הווירטואלי זהה למרחב הפרונטלי בכל הנוגע לשמירה על
הכללים הקיימים בחוק ובתקנות למניעת הטרדות מיניות.

סטודנטים שאין ברשותם מחשב אישי או גישה לרשת האינטרנט ,או שאין להם מרחב שקט שיכול לשמש
אותם בעת השיעור ,או שאינם מסכימים לפתיחת מצלמה וצילומם במהלך שיעור מקוון ,יפנו אל היועצת
האקדמית במכללה עד שבוע לפני השיעור בבקשה להעמיד לרשותם בקמפוס המכללה את האמצעים
להשתתפות בשיעור  ,וזאת ככל שתתאפשר הגעה למכללה על פי ההנחיות .ראוי לציין כי גם השתתפות
מהמכללה מצלמת את הסטודנט ,אולם היא מצלמת את כלל הכיתה והלומדים בה ולא כל סטודנט בנפרד.

כל הסטודנטים במכללה יידרשו לחתום בשנה"ל תשפ"א על הצהרה בנוגע לשיעורים ובחינות
מקוונות.

