על אודות האתר
לפניכם מדריך להתמצאות באתר הכינוס .המדריך מפרט את התכנים שנמצאים בכל אחד מכפתורי הגישה בדף
הבית של האתר.
הכניסה לאתר הכינוס מותנית בהשלמת הליך ההרשמה והתשלום .בסוף הליך ההרשמה תקבלו ססמה וקוד כניסה
למערכת.
אם לא הגשתם הצעה לכינוס ,הירשמו כאן.
אם הגשתם הצעה לכינוס ,היכנסו לכאן והקלידו את כתובת הדוא"ל והססמה שנשלחו אליכם במכתב אישור קבלת
ההצעה.
●●●
ברוכים הבאים לאתר הכינוס הבין-לאומי המקוון "עברית בקוונה תחילה :הוראת העברית כשפה נוספת לאוכלוסיות
מגוונות בארץ ובעולם" .באתר שפע מידע ,ואנו מבקשים לסייע לכם להתמצא בו ולמצוא את מבוקשכם.
בדף הבית של האתר תמצאו כפתורי הכוונה בסרגל העליון ,בסרגל התחתון ובשוליים בצד שמאל.

כפתורי הסרגל העליון
תכנית הכינוס :התכנית המפורטת של כל ההיצגים והאירועים שיתקיימו במהלך שני ימי הכינוס בחלוקה לימים
ולשעות .שימו לב שאפשר לראותה בשלמותה או על-פי חלוקה לימים ,ואפשר גם למיין את ההיצגים לפי
סוגיהם או לפי נושאיהם .לצד כל היצג מוצגים איקונים ,והם משתנים לפי מצב ההיצג (כגון פעיל ,עומד
להתחיל) .באמצעותם תוכלו למצוא את ההיצגים הפעילים ואת ההיצגים שיתקיימו בשעות הקרובות.
התכנית האישית שלי :בחרו פריטים מתוך רשימת ההיצגים המלאה ובנו תכנית אישית בהתאם לתחומי העניין
וללוח הזמנים שלכם.
היצגים קצרים :בגלריה מוצגים כל ההיצגים הקצרים שהתקבלו לכינוס .ההיצגים יוצגו לפני פתיחת הכינוס
ובמהלכו .אפשר להיכנס לגלריה בכל עת ולצפות בהיצגים .תוכלו לפגוש את מציגי ההיצגים הקצרים ולשאול
שאלות בפרקי הזמן של "פגשו את המציג" המשולבים בתכנית הכינוס .בכל פרק זמן כזה רשומים המציגים
שאותם תוכלו לפגוש.
אתנחתה :הפעילויות מיועדות לשחרור ,להרפיה ,להעשרה ולהיוועדות חברתית בלתי פורמלית .הפעילויות
מוצעות למשתתפים במהלך הכינוס כולו במקביל לתכנית האקדמית ,ואפשר להשתתף בהן בכל עת.
משתתפים :ברשימה מוצגים שמות כל משתתפי הכינוס  -מרצי העוגן ,המציגים ושאר המשתתפים.
תערוכה :מוסדות ,ארגונים ,הוצאות לאור ואנשים פרטיים מציגים חומרים מגוונים בתחום הוראת העברית.
אפשר לבקר בתערוכה ,לצפות במוצגים ולקבל מידע על אפשרויות השימוש במוצרים ורכישתם .התערוכה
פתוחה למבקרים כבר עתה ותישאר פתוחה עוד זמן מה לאחר נעילת הכינוס.
שותפים :ברשימה מוצגים שמות המוסדות ששיתפו פעולה עם מכון מופ"ת לקידום הכינוס ולהפצתו.

כפתורי הסרגל התחתון
תודות" :הכירו" את כל מי שפעל לתכנון הכינוס ,להכנתו ולמימושו.
ליצירת קשר :אם נתקלתם בבעיה כלשהי ,לפני הכינוס או במהלכו ,צרו קשר עם מארגני הכינוס.

כפתורי השוליים בצד שמאל
אתר ההדרכה :באתר זה אפשר לתרגל את השימוש בתכנת הבלקבורד – התשתית הטכנולוגית של הכינוס.
אפשר לבחור להתנסות בתרגול עצמי על פי לוח הזמנים שלכם ,או בתרגול מונחה בהרשמה מראש למועדים
המוצעים באתר .התרגול חשוב מאוד לכל המשתתפים.
מאגר חומרים וכלים :מאמרים ,יישומונים ,הקלטות של מפגשים מקוונים ופריטים מתוך הפורטנים של מכון
מופ"ת – כולם בתחום הוראת העברית כשפה נוספת .המאגר פתוח לעיון ולמידה כבר כעת ויישאר פתוח עוד
זמן מה לאחר נעילת הכינוס.
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