תכנית חונכות וירטואלית

מרתון כימיה תשע"ה יוצא לדרך ...
מה בתכנית?
...






תרגול עצמי של מבחני מתכונת On-Line
שיעורים מוקלטים

הכוללים הסברים ממוקדים

וטיפים על חומר הלימוד
בפייסבוק לתלמידי יא

פורום שאלות ותשובות
מצגות מסכמות עם תרגילים בכל הנושאים

עדים השיעורים?

מה אתם מקבלים?
תלמידי י"א
 מיד לאחר הרשמתכם ,ישלחו
אליכם למייל קישורים לשיעורים
מוקלטים ,סרטונים מסכמים בכל
נושאי הבחינה וסיסמה למרכז
המשאבים של נחשון בכימיה.
 בסמוך למרתון תקבלו קישורים
לשני מבחני מתכונת מקוונים
וקישור לקבוצת תמיכה בפייסבוק
שתפעל יומיים לפני הבחינה.

תלמידי י"ב
 מיד לאחר הרשמתכם ,ישלחו אליכם
למייל קישורים לשיעורים מוקלטים
בפרקי החובה וסיסמה למרכז
המשאבים של נחשון בכימיה.
 בסמוך למרתון תקבלו קישור למבחן
מתכונת מקוון.

תכנית המרתון:
מיד לאחר
ההרשמה

שכבה
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קישורים לשיעורים
מוקלטים וסרטונים
קצרים

י"ב

יום ו'

יום שבת

יום א'

1.5.2015

0.2.0.02

3.2.0.02

מבחן מתכונת
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הבגרות
מבחן מתכונת
מקוון

קישורים לשיעורים
מוקלטים בכל פרקי
החובה

בחינת

בכימיה

.9:..-00:..
מצגות במרכז המשאבים של אתר נחשון בכל פרקי הלימוד

י"א
+י"ב

המצגות כוללות תרגילים ובחינות בגרות עם פתרונות

כיצד מצטרפים?
ההשתתפות היא ללא תשלום

ופתוחה לכל התלמידים הלומדים כימיה וניגשים לבגרות  3י"ל ו 2 -י"ל השלמה.

תלמידים המעוניינים להצטרף למרתון חייבים להירשם עד לתאריך ה0.....0.02 -
להרשמה

לחצו כאןhttp://www.cet-crm.com/chemistryexam :

שימו לב! – הקישור לפורם בפייסבוק ופרטי הכניסה האישיים למבחני המתכונת המקוונים,
ישלחו במייל לנרשמים בסמוך לתחילת המרתון.
לפרטים ולמידע נוסף ניתן ליצור קשר במיילchemistryexam@cet.ac.il :
**לא תתאפשר גישה לסביבת התרגול ללא הרשמה מראש.

כאן בשבילכן\ם
לסיוע בבעיות טכניות עומד לרשותכם מרכז תמיכה טלפוני בימים א'-ה' בשעות ,0.:3.-.::..
וביום ו' בשעות  ::..-00:..בטלפון..3-00..000 :
דיווח על בעיות טכניות אפשר לשלוח גם בדואר אלקטרוני Webs@cet.ac.il

בהצלחה!
המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,חברה לתועלת הציבור ,רח' קלאוזנר  61תל-אביב  ,16316טל'  ,33-1613613פקס' www.cet.ac.il 33-1622161

