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 התאמות להוראה ולמידה בבצלאל בתקופת הקורונה

 

 נוכחות בשיעורים: .1

 

ידי המרצה -קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים, הפיזיים והמקוונים. רישום הנוכחות ייעשה על .א

 .באמצעות טופס בדיקת נוכחות וידווח למזכירות המחלקה

 

, המותרת במסגרת תקנון הסטודנטים, תאושר רק במקרי מילואים,  20%היעדרות מעבר למכסה של  .ב

אבל, אשפוז, בידוד והשתייכות לקבוצת סיכון. יש להמציא את האישורים המתאימים )אישור 

מילואים, אישור רפואי או אישור משרד הבריאות( למזכירויות הרלוונטיות. מקרים חריגים של 

ושכת עקב מחלה או בידוד, יידונו בוועדת ההוראה של המחלקה. במקרה של השתייכות היעדרות ממ

לקבוצת סיכון או נסיבות אישיות מיוחדות, יהיה על הסטודנטיות/ם לפנות לדקנאט הסטודנטים 

 שיעבירו את המלצתם לוועדת ההוראה המחלקתית.

 

  

 השתתפות פעילה בשיעורים מקוונים: .2

 

לשיעורים המקוונים. מומלץ להיכנס לקישור כמה דקות לפני השיעור ולוודא את יש להגיע בזמן  .א

 איכות החיבור.

 

באחריות הסטודנטיות/ם לדאוג שיש ברשותם ציוד המאפשר השתתפות פעילה בשיעור מקוון הכולל  .ב

 מיקרופון ומצלמה.

 

 או באנגלית. בכניסה לשיעור המקוון, יש להזין את השם המלא )שם פרטי + שם משפחה( בעברית .ג

 

 יש להופיע בלבוש המכבד את המשתתפים האחרים בשיעור. .ד

 

 יש להקפיד על סביבת למידה אישית המותאמת לצרכי השיעור ומאפייניו. .ה

 

 אין להצטרף לשיעור תוך כדי נהיגה ו/או עיסוק בפעילות אחרת. .ו

 

 ניתן להשתמש ברקע וירטואלי באופן שאינו פוגע במשתתפים האחרים. .ז

 

 מראש את הציוד והחומרים הנדרשים להשתתפות פעילה בשיעור.יש להכין  .ח

 



 

יש להפעיל מצלמה במשך השיעורים, בהתאם לבקשת המרצים, על מנת לאפשר תקשורת טובה בין  .ט

המרצות/ים לסטודנטיות/ם ודיון משותף. במידה ויש לסטודנט/ית קושי בהשתתפות בשיעור עם 

 מצלמה, יש לפנות מראש למרצה לקבלת אישור.

 

 

 ניהול שיעור מקוון: .3

 

 לכל שיעור יהיה קישור קבוע לזום שיונגש לסטודנטיות/ם.  .א

 

 השיעורים יתחילו ויסתיימו בזמן, במסגרת הזמן שנקבע לשיעור במערכת. .ב

 

 במידה והשיעור מתארך, הסטודנטיות/ם יהיו רשאים/ות לעזוב את השיעור. .ג

 

שעות ומעלה, יש  3 -בשיעורים ארוכים, מיש להקפיד על מתן הפסקות במהלך הלמידה המקוונת.  .ד

 דקות הפסקה לכל שעת שיעור.  במהלך ההפסקה ניתן לכבות את המצלמות. 10לאפשר 

 

 

 אחריות על יצירת חלופות לפעילות אקדמית בקמפוס: .4

 

במידה ומרצה הקורס לא י/תוכל לקיים אותו באופן פיזי כתוצאה מבידוד או מחלה, יש לקיים את  .א

 השיעור באופן מקוון, למנות מרצה מחליפ/ה, או לקבוע שיעור השלמה.

 

במידה וסטודנט/ית לא י/תוכל להגיע לשיעור כתוצאה מבידוד, מחלה, או השתייכות לקבוצת סיכון  .ב

, למצוא חלופה שתאפשר לו להשלים את השיעור. ניתן לבחור, בין יעשה מאמץ, במידת האפשר

היתר: לשדר את השיעור באותו הזמן, כך שתתאפשר נוכחות והשתתפות מרחוק, להקליט את 

 השיעור, לייצר יחידת למידה עצמאית לסטודנט ולקיים הנחיה פרטנית עם מרצה או חונכ/ת.

 

או מבחן בקמפוס, כתוצאה מבידוד, מחלה, או  במידה וסטודנט/ית לא י/תוכל להשתתף בהגשה, .ג

השתייכות לקבוצת סיכון, יש למצוא חלופות. ניתן לבחור, בין היתר: לקיים את ההגשה/ המבחן 

 במועד אחר, לקיים את ההגשה/ מבחן באופן מקוון, ליצור אפשרות הערכה אחרת.

 

 

 הקלטת שיעור מקוון: .5

 

החלופה לסטודנטיות/ם הזכאים לכך היא הקלטת  אחת האפשרויות העומדות למרצה לטובת יצירת .א

השיעור. מטרתה הבלעדית של הקלטת השיעורים היא הרחבת הנגישות של סטודנטיות/ם שלא 

יכולים, בנסיבות הקורונה, להשתתף במפגשים בזמן אמת, או זקוקים לאפשרות חזרה על החומר 

 שהועבר במפגש.



 

 

חשב האישי, מכיוון שזה מאפשר לשמור אותן, לנהל ההקלטות יתבצעו על הענן של זום, ולא על המ .ב

אותן בקלות, לערוך אותן ולשתף אותן עם הסטודנטים ללא צורך בהעברתן לפלטפורמות פתוחות 

  אחרות. 

 

הנהלת האקדמיה מתחייבת לא לעשות שימוש בהקלטות האלו ולמחוק את כולן מהענן בסיום שנת  .ג

 פן מפורש לשמור את הקלטות השיעור שלה/ו. הלימודים תשפ"א, אלא אם מרצה ת/יבקש באו

 

לא יעשה כל שימוש ציבורי בהקלטות, לפיכך, אין צורך בחתימת הסטודנטיות/ם על הסכמתם  .ד

 להקלטה. יש לציין בתחילת השיעור שהוא מוקלט.

 

חל איסור על הסטודנטיות/ם להקליט את השיעורים ללא תיאום עם המרצה ו/או להפיץ את הקלטות  .ה

 .השיעורים

 

הקלטות השיעורים תופצנה על יד המרצה או על ידי רכזות המחלקה, לאחר אישור המרצה, רק  .ו

 לסטודנטים שקיבלו לכך אישור.

 

יופעל שיקול דעת ביחס לחלק של המפגש אותו יש ערך להקליט. חשוב לשתף את הסטודנטים  .ז

לסייע בעיבוד הידע. בחלקים בהם מתקיימת הקניה של ידע חדש ובחלקים בהם מתקיים דיון שיכול 

 מומלץ לא להקליט ולשתף בהנחיות אישיות.

 

 

 הערכות וציונים: .6

 

 בשנת תשפ"א יינתנו ציונים בקורסים בהתאם לתקנון הסטודנטים/ות והנהלים במחלקות. .א

 

במהלך הקורס תינתן לסטודנטיות/ם הערכת ביניים מילולית, בעל פה או בכתב, שתשקף להם את  .ב

 הישגיהם/ן בקורס.

 

 חובת שמירה על הנחיות משרד הבריאות בקמפוס: .7

 

הנחיות משרד הבריאות להתנהלות בקמפוס למניעת הדבקה תפורסמנה על ידי הנהלת האקדמיה,  .א

 בהתאם למתווה המשתנה.

 

 הפרה של ההנחיות,  או סירוב להיענות להנחיית פקח הקורונה, תחשב עבירת משמעת. .ב

 

 

 


