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 איך מקבלים תמיכה

)תשובות  FAQ -נקודת ההתחלה הטובה ביותר בכדי להתחיל ולקבל תשובות לשאלות הוא מסמך ה

 .Help“ות שכיחות(. בכדי להגיע למסמך הזה הקלק בתפריט ב"עזרה/לשאל
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במידה ולא תימצא תשובה שם, תן מבט בפורום ואל תהסס לשתף את האחרים בשאלותיך. מורים 

אחרים עשויים להימצא באותו מצב כמוך והם ישמחו ללמוד מהניסיונות שלך. תקבל תשובה 

ים מהצוות של המתאמים והיועצים שלנו. בנוגע לשאלות עם שאלותיך לכל היותר תוך שלושה ימ

אופי יותר אישי אנו ממליצים שתפנה אל המתאם הלאומי. בנוסף לכך, תוכל למצוא באזור המשאבים 

(resource area) .חומרים שיהיו לך לעזר כשתעביר את "סיפורי הלמידה" לתוך העשייה בכיתה שלך 
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 חילופין עם מורים אחרים

תתחיל להתקשר עם יתר המורים במסגרת הפורום! תימצא שם גם "קפה מורים", דיון מיוחד בו 

 ארצות שונות? 17 -כולל מורים מ iTEC -תוכל לדבר על כל דבר המעניין אותך. האם ידעת ש

 למד ממורים אחרים

שניים או שלושה מורים מכל אחת מהמדינות המשתתפות  iTECבמסגרת כל אחד מהסבבים של 

"סיפורי הלמידה". תן מבט על הניסיונות האלה במסגרת -יספרו על ניסיונותיהם ביישום אחד מ
 המדור "סיפורי מולטימדיה".
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 "סיפור למידה"-הירשם ל

"סיפורי הלמידה". אם אתה מעוניין לבצע אחד -המתאם הלאומי שלך יכול לרשום אותך לאחת מ
ולם, לפני שהוא יוכל לרשום אותך, עליך לדווח למערכת מהם עם הכיתה שלך אז תודיע לו על כך. א

. כמובן שאם אתה קורא  SMART-לאיזה קבוצה אתה שייך, זאת אומרת לדוגמה, להונגריה או ל
המסר הזה בעברית ככל הנראה אתה שייך לקבוצה מישראל וכך עליך לדווח למערכת. לך אם כן 

 סוי שלך.ובחר את קבוצת הנילתפריט "סיפורי הלמידה שלי" 
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 iTECל  גישה לפלטפורמות של קב

בכדי ליישם "סיפורי  iTECלהשתמש באחת מפלטפורמות אתה יכול   iTEC-כמורה המשתתף ב

 iTEC -" בכדי לדעת יותר על סביבות הiTECפלטפורמות   "משאבים  -הלמידה" שלך בכיתתך. לך ל

 השונות ואיך לקבל גישה אליהן.
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 לעשות בפורטל? מה עוד אוכל

"פעילויות האחרונות" -אחר ה עקבו. מי שייך לקהילה גלו כולל גם מידע מועיל.  דף הבית של הפורטל

 לאירועים הבאים או לפעילות התרגול והכשרה המתקיימים במסגרתו. הרשמובפורטל, וכן 

 

 


