
 

 

 דיווח תוכניות חינוכיות  –איי סקור מערכת 

 

תכנית חינוכית 
 למוסד

רכז תכנית 
 חינוכית למוסד 

הקמת קבוצת 
 לימוד 

שיוך תלמידים  
 לקבוצה 

הפעלת תכנית 
 חינוכית לקבוצה 

שידור למשרד  
 החינוך 

 : ניווט לחלון הרלוונטי
ניהול> קבוצות לימוד> 

 :תכנית חינוכית למוסד
 
הוספת יש ללחוץ על  .1

 . תוכנית חינוכית למוסד
התוכנית יש לאתר את  .2

דרך הקלדת  החינוכית
 שם התוכנית או מספרה.

 . סוג למידהיש לבחור  .3
 יש לעדכן תקופת פעילות.  .4
 הוסף. יש ללחוץ על  .5

 : ניווט לחלון הרלוונטי
ניהול> קבוצות לימוד> 

 :תכנית חינוכית למוסד
 

 לתוכנית הרצויה... 
יש ללחוץ על אייקון  .1

בעמודת האיש הכחול 
 רכזים. 

רכז לתוכנית יש לבחור  .2
 מתוך סגל בית הספר.

 .הוסףיש ללחוץ על  .3
 . שמוריש ללחוץ על  .4

בית הספר יקים את הקבוצות 
בדרך שבה הוא נוהג להקים 

 קבוצה:
 
 ידני. .1

 או 
קליטה ממערכת ע"י  .2

 השעות. 
 
אם ההקמה בוצעה ידנית,  •

יש לשבץ את הקבוצה על 
מערכת המורה אחרת לא 
תשודר כי לא תהיה 
אפשרות לשלוח ממשק 

 שעות לקבוצה. 

 : ניווט לחלון הרלוונטי
בניית ניהול> קבוצות לימוד> 

 :קבוצות לימוד
 
את הקבוצה יש לאתר  .1

הרלוונטית שהוקמה 
 במסגרת התוכנית.

יש ללחוץ על אייקון   .2
האיש הירוק בעמודת 

 תלמידים. 
להשאיר מצד שמאל את  .3

 התלמידים הרלוונטיים. 
 . שמוריש ללחוץ על  .4
 

 : ניווט לחלון הרלוונטי
בניית ניהול> קבוצות לימוד> 

 :קבוצות לימוד
 
את הקבוצה יש לאתר  .1

הרלוונטית שהוקמה 
 במסגרת התוכנית.

)  i(  -יש ללחוץ על אייקון ה .2
 פרטים נוספים. בעמודת 

התוכנית יש לאתר את  .3
דרך הקלדת  החינוכית

 שם התוכנית או מספרה.
 . סוג למידהיש לבחור  .4
 שמור. יש ללחוץ על  .5
 

 : ניווט לחלון הרלוונטי
שידור למשרד ניהול> 

 : החינוך
 
אם הוקמו קבוצות  .1

חדשות יש לבצע שליחה  
 לכל סוגי הקבצים. 

אם הקבוצות היו קיימות  .2
לבצע שליחה רק אפשר 

לממשקים הקשורים 
 בתוכנית.

המערכת שלנו בכל אופן:  .3
שולחת את כל הממשקים 
באופן אוטומטי למשרד 
בכל לילה בין ימי ראשון 

 ושני. 

 לבירורים יש לפנות לשירות הלקוחות בחברה: 

 049500096: משרד

 0542163687: רים

 

 
 מסמך זה עדכני ליום

 2019דצמבר  01 ראשון 
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