
חינוך ומערכות זמן מסונכרנות

מורים ומנהלי בתי ספר במערכת החינוך נדרשים להיות בעלי כישורים בתחום הארגון וניהול הזמן בכדי להפעיל בית ספר בהצלחה. באשר 
לתלמידים, אלו חייבים ללמוד על חשיבותם של דייקנות וארגון כבר בגיל צעיר. בכדי שיוכלו ללמוד כישורים בסיסיים אלו, הכרח הוא שבית הספר 
בו הם לומדים יקדם סביבה חיובית לניהול זמן. דרך יעילה ליישם יסודות אלו היא על-ידי התקנת מערכת זמן מסונכרנת באיכות גבוהה. מערכת 

זו עושה הרבה יותר מאשר הצגת השעה המדוייקת. להלן יתרונות נוספים שמערכת זמן מסונכרן של חברת Sapling יכולה לספק בכדי לסייע 
לבית ספר, אונברסיטאות, מכללות ומוסדות לימוד אחרים:

• מסייעת לתלמידים ולמורים – כאשר כל בכל כיתה יש שעון מסונכרן, תלמידים, מורים ואנשי 
צוות כולם עובדים על פי אותו מקור זמן אחיד ומדוייק. עבור מורים, הדבר מסייע לתאם כראוי את 

מערכי השיעור ולספק לתלמידים סביבת למידה ראויה. בנוסף - הם יוכלו לתכנן היטב את זמנם 
בכל שיעור. תלמידים יכולים גם הם להרוויח רבות מפרישתה של מערכת שעונים מסונכרנים בבית 
הספר שלהם. בכך שייכנסו לכיתותיהם מהן בדיוק בזמן הנכון, הם יכולים להפוך לאנשים מאורגנים 
יותר וללמוד לנהל את זמנם כבר בגיל צעיר. כך ניתן לראות שבכוחן של מערכות שעונים מסונכרנת 

לא רק להועיל למוסד בו הן מותקנות, כי אם גם להשפיע לטובה על הפרטים בתוך המוסד.

• צמצום עלויות תחזוקה – בעידן שלנו נתונה מערכת החינוך, לא פחות מזה של כל ענף תעשייה אחר, לדרישה להפגין אחריות בכל הנוגע 
לתקציבים. בתי ספר שאינם מפעילים מערכת שעונים מסונכרנים מתמודדים לרוב עם תקלות בלתי פוסקות הקשורות לזמן, ואשר דורשות 

תיקונים. אלו עשויים להיות קשורים לקלקולי מערכת, אי-דיוקים בשל הפסקות חשמל, כוון כל השעונים פעמיים בשנה בעת המעבר משעון חורף 
לקיץ וההיפך ומצבים רבים אחרים. עלויות תחזוקה אלו עלולות להצטבר במהירות. התקנת מערכת שעונים מסונכרנת יכולה לסייע לבית הספר. 
עבודות תחזוקה רבות  יממנעו למעשה  לאחר התקנתה של מערכת שעונים מסונכרנים באיכות גבוהה. הדבר יאפשר לבתי הספר להקדיש את 

עיקר תשומת הלב שלהם למטרה החשובה באמת: חינוך התלמידים שלהם.

התקנת מערכת שעונים מסונכרנת מועילה לאין שיעור לבתי ספר. הן היצרנות והן היעילות מוגברות - ברמת ההנהלה ובמישור הלימודי של 
התלמידים, כאשר ישנה אחידות מלאה בנוגע לשעה. כשכולם פועלים על-פי אותה השעה, האפשרות לטעות קטנה, וההתנהלות של יום 

הלימודים חלקה הרבה יותר. השקעה במערכות שעונים מסונכרנים של חברת Sapling תספק למערכת החינוך הכללית מגוון רחב ביותר של 
יתרונות, ותסייע לתלמידים ולמורים להגיע להצלחה יתרה.

• להבטיח פיקוח נאות על התלמידים – בטיחותם של התלמידים היא בעדיפות עליונה עבור כל בית ספר, יהא גודלו אשר יהא. כאשר בניין 
בית ספר נעדר סינכרון זמן, עלולים להיווצר מקרים בהם תלמידים יצאו להפסקה בזמן הלא נכון, ישוחררו מוקדם מהשיעור או יופיעו לשיעור 

הבא שלהם באיחור - כולם מצבים בהם תלמידים נמצאים שלא בפיקוח. מאחר שזו אחריותו של בית הספר לוודא שתלמידיו לא נותרים 
לבדם, פרישתה של מערכת שעון מסונכרנת יכולה לבטל במידה רבה בעיות אלו, ולצמצם השלכות משפטיות עתידיות העלולות להתעורר 

בגינן.

• פיקוד ושליטה על מערכת הצילצול – קיימת אפשרות שהשעון הראשי במערכת יפעיל את מערכת הצילצול בימים ובזמנים הקבועים מראש. 
כך, שמערכת הצילצול המורה על תחילת השיעורים וסופן תהיה מסונכרנת ונשלטת על ידי השעון הראשי שבמערכת הזמן המתואמת.

למידע נוסף ולייעוץ באשר למערכת המתאימה לכם אנא צרו קשר עם הסוכן המקומי


