 15ביולי 2018
לכבוד
הורי התלמידים
שכבות ז'-ט'  /ויא' תשע"ט
למידה בשילוב אמצעים דיגיטליים בשנה"ל תשע"ט ,ספטמבר 2018
הורים יקרים,
ביוזמת הנהלת בית הספר החלטנו להמשיך גם השנה ולהרחיב את תוכנית הלמידה בסיוע
אמצעים דיגיטליים גם בשנת הלימודים תשע"ט .התוכנית מבוצעת במסגרת התוכנית
הלאומית של משרד החינוך" ,התאמת מערכת החינוך למאה ה - "21-הוראה ולמידה
באמצעות ספרים דיגיטליים ,שיהיו נגישים לתלמידים באמצעות מכשיר ממוכן.
סביבת הלימודים שבה בית הספר עושה שימוש הינה ."classoos" :בסביבה זו ספרי הלימוד
של התלמיד במהדורה דיגיטלית .מהדורה זו תכלול את הספר הרגיל ,בתוספת של קישורים,
משימות חקר באינטרנט ויישומים אינטראקטיביים נוספים.
חשוב מאוד:
● לצד הקריאה והמשימות במחשב הלוח ,יכתבו התלמידים במחברת רגילה כך שיוכלו
לשמור על מיומנות כתב יד.
● הורים המבקשים להמשיך ולעודד ילדיהם לעשות שימוש בספרים בלבד ,הדבר אפשרי
והם אינם חייבים להצטרף לתכנית זו .הורים אלה יתבקשו לרכוש את הספרים המודפסים
על פי הרשימה המופיעה באתר בית הספר.
מחיר
מחיר ספרי הלימוד לשכבת ז'  50 + ₪ 280ש"ח עבור רישיון שימוש שנתי
מחיר ספרי הלימוד לשכבת ח'  50 + ₪ 280ש"ח עבור רישיון שימוש שנתי
מחיר ספרי הלימוד לשכבת ט'  50 + ₪ 280ש"ח עבור רישיון שימוש שנתי
מחיר ספרי הלימוד לשכבת יא'  50 + ₪ 190ש"ח עבור רישיון שימוש שנתי
העלות כוללת תמיכה טכנית והאפשרות להחליף ספרים במהלך השנה בין רמות לימוד
ומגמות.
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יתרונות בסביבת לימודים דיגיטלית?
✓ מרחב האפשרויות של ההוראה באמצעות ספרי לימוד דיגיטליים הוא כמעט אין-סופי:
הערות ,קישורים ,סרטוני וידיאו ,קטעי האזנה ,משימות לתלמידים ועוד .הספר יכול להפוך
לבסיס רחב מאוד ללמידה ולמעין סביבת למידה.
✓ מחירם של ספרי לימוד דיגיטלים זול

בכ 60% -ממחירו של ספר קשיח.

בנוסף

הפלטפורמה הממוחשבת מאפשרת עדכון ושינוי של חומרי למידה ללא צורך ברכישת
חומרי לימוד חדשים.
✓ ניתן לעשות שימוש במערכת עם כל מכשיר קצה :מחשב שולחני ,לפטופ ,טבלט ,טלפונים
חכמים )מלבד ספרי מטח(.
✓ התלמידים שכבר עובדים עם מערכות מסוג זה מדווחים ש "סוף סוף ,ביה"ס מדבר
בשפתם"
✓ מסגרת לימודים מגרה ומודרנית פתרון לבעיה שכיחה של העדר חומר לימוד בכיתה כי
נשכח בבית או בבית משום שהושאר בכיתה
✓ פתרון לנושא משקל הילקוט של התלמידים

איך מצטרפים לתוכנית:
הרישום והתשלום מתבצעים ישירות באתר  .classoosהרישום לשנת הלימודים הבאה )תשע"ט(
יחל ב  .15/8/2018החל ממועד זה ,יש להיכנס לאתר  ,www.classoos.co.ilלבצע רישום לבצע
תשלום וזה הכל!

דף הנחיות רישום וקישור למידע הנדרש בקישור זה

.

חשוב  -תלמידים שיש להם חשבון ב"קלסוס" לא צריכים להירשם מחדש ,אלא לעדכן פרטים בחלון
"כניסה לחשבון".

ב ב ר כ ה,
ד"ר זאב דגני

בלה סקורוחוד
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מנהל בית הספר

מנהלת פדגוגית
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