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 תקנון למידה מרחוק

 מועמד יקר,

יתכן  (טחוניות וכו'ימסיבות מגוונות )בריאותיות, ב ,בשל תרחישים שאינם תמיד תלויים בנו

במהלך שנת ך ליישמו ללמידה מרחוק. עליך לחתום על התקנון תוך הבנה שיתכן ונצטרונדרש 

 .הלימודים

 הלמידה הפרונטלית בכיתה.הלמידה מרחוק מחייבת בדיוק כמו  .1

כיו"ב. ו , צפיה בתכנים מקווניםMoodleהלמידה מרחוק מתבצעת דרך זום, משימות ב .2

, הדבר באחריות כל סטודנט לוודא כי יש לו אפשרות להתחבר לאינטרנט ללמידה מרחוק

 התחברותמכשיר המאפשר המאפשר גישה להנ"ל, וכן  חיבור תקין לאינטרנטכולל 

 .)מחשב, טלפון, טאבלט(

או \ושב על פי הנוכחות בשיעורים המקוונים וחישוב הנוכחות יח בעת הלמידה מרחוק, .3

 .)בהתאם לדרישות הקורס( Moodleכניסה ל

בעת קיום שיעורים בזום, הנוכחות בשיעור זום מחייבת כמו הנוכחות בשיעור  .א

סמך דיווח המרצה על חישוב הנוכחות ייעשה על . , על כל המשתמע מכךהפרונטלי

 .זוםנוכחות הסטודנט בשיעור ה

ביצוע המטלה דינו כנוכחות   – במקום שיעור Moodleבאם תדרשו להגשת מטלות ב .ב

 כהיעדרות מהשיעור שבמקומו באה המטלה. תחשבבשיעור. אי ביצוע המטלה 

 במקום שיעור צפייה בתכנים מקוונים\קריאה צורך ל Moodleבאם תדרשו לכניסה ל .ג

תכנים לאותם ה Moodleכנוכחות בשיעור. אי כניסה ל תחשב Moodleהכניסה ל  –

 כהעדרות מאותו השיעור.תחשב 

 ביטול מלגה )באם\ה לגרור הקפאההיעדרות מהנ"ל דינה כהיעדרות משיעור ויכול .ד

(, וכן, שלילת הזכות להבחן במקרים מסוימים ומעלה 20% הנההחודשית ההיעדרות 

 ל הייעודי(.)במסלו

. שם המשתמש שלכם בלבד עםכי אתם מתחברים  Moodleיש לשים לב בעת הכניסה ל .4

אין באפשרות המרצה לראות כניסתו   –כנס עם שם משתמש אחר שייסטודנט 

 כנעדר מאותו השיעור. וייחשב ,Moodleל

שם ההתחברות שלכם שזהה לשמכם המלא )למשל: כי בעת התחברות לזום יש לוודא  .5

 ,את שמו מתוך שם המשתמש שלו סטודנט אשר לא ניתן להבין "ישראל ישראלי"(.

   מסתכן ברישום היעדרות לאותו השיעור.

  
ב לקיים האמור בו באם אדרש לכך, על י והבנתי את התקנון, וכי אני מחויהריני מאשר כי קראת

 החתום:

 חתימה ת.ז שם המועמד

   

 


