נהלי התנהגות בשיעורים ווירטואליים
תלמידים והורים יקרים,
אנחנו ב" -מתמטיקאי הצעיר" משתדלים להעביר את השיעורים באופן יעיל ותוך כדי שמירה על אווירה מקצועית
ונעימה .לכן ,אנחנו לא מוכנים לבזבז את הדקות היקרות מהשיעורים לסוגיית המשמעת .זה ידרוש מאמצים מסוימים
מכולנו ,אבל אני מאמינה שכולנו נוכל לעמוד בזה.
להלן נהלי ההתנהגות בשיעורים הווירטואליים .רובם מתקיימים בתכנת ה .zoom-אנא קראו את הכללים בעיון טרם
השתתפות בשיעורים והקפידו עליהם בעת השתתפות בשיעורים:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

ההתחברות לשיעור תתבצע באמצעות לינק כניסה שיגיע למייל .באחריותם של התלמיד והוריו להתחבר לשיעור
בזמן (מומלץ להתחבר לשיעור כ 10-דקות לפני שעת ההתחלה הרשמית).
חל איסור מוחלט להעביר את לינק הכניסה או את הקלטת השיעור לגורמים נוספים.
כל תלמיד יזדהה בשמו המלא (במידה וקיימות סיבות לשמור על פרטיות יתרה ,ניתן לרשום את השם הפרטי יחד
עם האות הראשונה של שם המשפחה).
אם התלמיד משתמש ב zoom-בפעם הראשונה ,מומלץ שההתחברות הראשונה תתבצע בעזרת מבוגר.
אנא בדקו את המערכת ואת כל הפיצ'רים שבה לפני ההתחברות לשיעור ,זה יחסוך הרבה תקלות והרבה
התעסקות מיותרת בעת השיעור.
במקרה של תקלות טכניות במהלך השיעור יש לפנות למרצה בווטס-אפ בלבד .שיחות טלפוניות לא יענו בעת
השיעור .מובהר כי איננו מתחייבים לכך שנוכל לפתור את התקלה בזמן אמת .הדרך היעילה ביתר להימנע
מהתקלות הינה לבדוק את המערכת לפני השיעור.
על התלמיד להיות מצויד בכל הציוד הנדרש עבור הלמידה (נייר משבצות ,כלי כתיבה ,)... ,וגם בכל האמצעים
הטכנולוגיים הדרושים להשתתפות בשיעור (אוזניות ,מיקרופון ,מצלמה.)... ,
לא חובה להדליק את המצלמה  ,אבל זה מומלץ מאוד .זה גם יכול להיות נחוץ כשהתלמיד ירצה להציג פתרונות
לשאלות.
במהלך השיעור המיקרופון של התלמיד יהיה סגור .יש לפתוח את המיקרופון רק כשהתלמיד צריך לענות\להגיד
משהו למרצה ,ואז לסגור אותו בחזרה.
אין לקטוע את המרצה במהלך ההסברים .אחרי ההסברים יינתן זמן לשאלות והערות.
במהלך השיעור אין לשחק עם המערכת (לקשקש על המסך ,ועוד) ,אלא אם התבקשתם לעשות זאת ע"י המרצה
(למשל לצורך הצגת פתרון).
אין לכתוב בצ'אט הכללי או הפרטי הודעות שלא קשורות לשיעור.
כל השיעורים ב"-מתמטיקאי הצעיר" מוקלטים ,למעט מקרים שזה לא מתאפשר מסיבות טכניות .כל התלמידים
הקורס מקבלים את ההקלטה אחרי כל שיעור .ככל שהתלמיד או הוריו אינם מעוניינים שהתלמיד ישתתף
בהקלטה ,באחריותם המלאה של ההורים לכבות /לנתק את המצלמה טרם השיעור.
מצופה מהתלמידים המצולמים לשבת מול המסך בהופעה מכובדת.

תלמיד שיפר את כללי ההתנהגות ,עלול להיות מורחק מהשיעור או אפילו מהקורס.
תודה על ההבנה,
מריה גרינגלז
יו"ר "המתמטיקאי הצעיר",
המועדון המתמטי הארצי לצעירים ביותר

