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  עדכוניםטיוטת 
 
 מגפת הקורונה –שעת חירום תש"פ 
 

 הערכה -למידה-בהוראה תכנית הלימודים "עשיה חינוכית":
 

  י"ב-י"א -כתות י
 

הערכה השגרתיים בתוך בתי -למידה-ההוראהוהפסקת תהליך עקב מצב החירום שנקלענו אליו 
צריכים לתת מענה למספר אנחנו  ,בגני הילדים ובמעונות היוםבעבודה מעשית התנסות וב הספר

 סוגיות ייחודיות למגמת חינוך:
 

יח"ל  3 יח"ל/ 5בכיתה יב' יש לפעול בהתאם להנחיות הערכה בשעת חירום לעבודת גמר  .1
 המפורסמות באתר המגמה.

 

צריך להיערך להוראה ולמידה בתכנית הלימודים "עשייה חינוכית" על מנת לוודא  –בכתה י' וי"א  .2
שהתלמידות/ים יצליחו לגבש תפיסת עולם חינוכית ושליטה במיומנויות שיאפשרו את השתלבותם 

)רצ"ב חלוקת  בהתנסות בעבודה מעשית וביישום הידע והמיומנויות הפדגוגיות המצופות בשלב זה
כולל שעות לגיבוש הצעות עבודות גמר,  -של תכנית הלימודים "עשייה חינוכית" לפי כתות שעות

 ללמדשלא יוכלו מאחר ושנת הלימודים הצטמצמה יתכן כי יהיו נושאים  סדנאות ומחקר בתיכון(.
 יעץ עם צוות ההדרכה כיצד לפעול.ייתן להתנ ,כמידי שנהבהם  להעמיקו
 

רלוונטיות ויצירתיות שמאפשרות להתחבר למצב ולנסיבות חייהן דרכים צריך למצוא  -בכתה י"א .3
בעבודה ההתנסות את מטלות  יםלהשלעל מנת  ,בבית ןשהותבמהלך של התלמידות ומשפחותיהן 

 מעשית בתכנית הלימודים.
 

אמורים לגבש הצעות עבודות גמר ולהגיש במוקד מקצוע את הצעות עבודות  -בכתה י"אתזכורת:  .4
 שצריך לתת להן מענה:יח"ל. הסוגיות  5הגמר ל 

להנחות את התלמידות בבחירת נושא ורצוי נושא שהוא רלוונטי לנסיבות חיינו בשעת חירום  .א
 מגפת קורונה, לדוגמה: זו הזדמנות לבחור בנושא כמו חיזוק ואימוץ הרגלים חדשים 

ואולי גם ויתור על הרגלים ישנים )טרום קורונה(. אפשר לתת לתלמידות לראיין ולהעביר 
בסיס  יוכל להוותמידע ה התיעוד ואיסוףלונים בקרב בני המשפחה וחברים על הנושא. שא

תאים מאוד להציגו בשנה הבאה בתיכון, ומעל תקופת הקורונה וראשוני למחקר אותנטי 
  בקהילה ובחברה בכלל.

בנסיבות הנוכחיות כשכל תלמיד/ה בכתה י"א נמצא בביתו עם משפחתו ולעיתים אין אמצעי  .ב
יש קשיים בגיבוש צוותי תלמידות למחקר ולהכנת  -עם חבר/ה מהכתה ליצירת קשר רציף

העבודה בצוות חשובה מאוד והצורך בגיבוש נושא משותף למרות זאת, נושא משותף כצוות. 
 . עם החברות/ החברים יכול לעודד תלמידים/ות למצוא דרכים ליצירת קשר

אמורים להגיש בשנה רגילה על פי התכנון -גשת הצעות עבודות הגמר לאישור במוקד מקצועה .ג
הגישו במוקד מקצוע את הקדימו ומורות שכבר יש בתי ספר ו)חייבים לציין ש 31.5.2020עד 

 .קורונה -עם צוות ההדרכה לגבי שעת חירוםאתי ואפשר להתייעץ . (כל הכבודההצעות. 
 

 שיסייעו לנו לדייק ולתת את המענה המיטבי בעת הזאת. הבהרה אשמח לענות על שאלות 
 

 מקווים לחזור במהרה ובבריאות שלמה לימים של שגרה
 

 בברכה,
 ד"ר פנינה הירש

 המפקחת על מגמות חינוך ומערכות בריאות
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