משפחות יקרות,
על מנת להגן על בטיחות התלמידים ועל פרטיותם ,על כל התלמידים והמשפחות להקפיד על הפרמטרים הבאים
הנוגעים להשתתפות במפגשי למידה סינכרוניים מקוונים ועל כללי השימוש ,בכל היבטי הלמידה המקוונת ובכל
צורות ההוראה (מודל אדפטיבי או בי"ס אונליין) .המורים סקרו בעבר את הכללים בכיתת האם ( )Homeroomשל כל
תלמיד או בשעה הראשונה במערכת השעות ( .)Period oneאם יש לכם שאלות ,אנא צרו קשר עם מנהל בית הספר
שלכם.

שימוש והתנהגות מצופים
כאשר משתתפים בהוראה ולמידה סינכרוניים "בזמן אמת" ,התלמידים והמשפחות מסכימים לדברים הבאים:
●
●
●

יש להשתמש אך ורק בפלטפורמות ובכלי למידה סינכרוניים שאושרו ע"י מועצת החינוך;
יש לעקוב אחר המדיניות והנהלים לשימוש ראוי בטכנולוגיה של מועצת החינוך של מחוז יורק;
יש לשמור על כל כללי ההתנהגות הנהוגים בכיתה הרגילה ,שכן הם חלים גם על הכיתה הווירטואלית,
לרבות ,אך לא רק:
o
o

o

השתתפות בדרכים המכילות ,מתחשבות ומכבדות את כולם;
אין להיות מעורב במקרים של אפליה או שנאה ,לרבות אך לא רק ,גזענות נגד ילידים ,יכולתנות
( ,)ableismגזענות אנטי-אסייתית ,גזענות נגד שחורים ,אנטישמיות ,אפליה מעמדית ,הומופוביה,
איסלמופוביה ,סקסיזם ,טרנספוביה; ו -
דיווח מידי למורה או לחבר אמין בצוות בית ספר על כול התנהגות גזענית ,שונאת ,מפלה או בלתי
הולמת.

●

ההשתתפות במפגשים סינכרוניים מוגבלת לתלמידים בלבד .הורים/אפוטרופוסים רשאים לסייע ולתמוך
בילדיהם בכניסה או בגישה לפלטפורמות הלמידה או הכלים הדיגיטליים .בכל המקרים ,אנחנו מזכירים
להורים את חשיבות עצמאות התלמידים בלמידה.

●

הורים  /אפוטרופוסים ותלמידים לא:
o
o
o
o
o

יקליטו כל היבט של שיעור בGoogle Meet -או ב(Zoom -כולל תמונות ,קולות או וידאו) באמצעות
התקני הקלטה פנימיים או חיצוניים;
יפיצו/יפרסמו כל חומר מוקלט ,מועתק או מופץ בכל דרך שהיא ,כולל באמצעות כל פלטפורמות המדיה
החברתית;
יצלמו תמונות או יבצעו צילומי מסך של דבר כלשהו מבלי שקיבלו אישור מפורש או הנחיה מהמורה
לעשות זאת (למשל ,חומר חזותי המשמש למטרות הוראה ואשר לא יפורסם בהמשך);
יערכו או יבצעו מניפולציה בחומרים בכל דרך שהיא; ו -
ישתפו/יפיצו קישורים למפגשי  Google Meetו Zoom-שניתנים ע"י המורה.

אי עמידה בציפיות אלה עלולה לגרור הליך משמעתי כנגד התלמיד/ה ,לרבות השעיה או הרחקה.

הקלטה שלמפגשי למידה סינכרוניים מקוונים
אנא קראו בעיון את המידע שלהלן כדי להבטיח שאתם מבינים את הפרמטרים להשתתפות בלמידה סינכרונית
מקוונת.
 .1מורה רשאי להקליט את כל או חלק ממפגשי הלמידה הסינכרונית המקוונת במקרים הבאים:
א .לצורך למידה של תלמידים
ב .לצורך הערכת תלמידים
ג .לצורך שימוש הוראה עתידי
למידע נוסף אודות המטרה ,הגישה ,האחסון והשמירה של הקלטות הווידיאו של הלמידה הסינכרונית ,אנא
עיינו בשאלות הנפוצות ,בקישור זה.

 .2בהיעדר גישה ל note-taker-בזמן אמת ,במידת הצורך ,ניתן לשתף תמלילים עם כתוביות עבור תלמידים
ספציפיים ,בהתבסס על צרכים מזוהים ,במקרים אלה:
o
o
o

יש תיעוד כתוב של הנאמר במהלך שיעור או דיון בכיתה;
התמליל אינו מועלה לפלטפורמת הלמידה ,אלא משותף רק עם התלמיד/ים הנדרשים לכך; ו –
רשימות אלו משמשות את התלמידים הנדרשים להן בהתאם לתוכנית החינוך האישית שלהם ( )IEPומשמש
למטרות הקניית מושג ותפקודים ניהוליים בלבד.

אם יש לכם שאלות ,אנא צרו קשר עם מנהל בית הספר שלכם.

תודה

