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 יום ראשון כ"ה ניסן 19.4.20

  למנהלים, רכזים ומורים

 

 להלן המלצות והכוונות להמשך הלמידה וההערכה המסכמת

 בתחומי הדעת בהם תלמידים לא ייבחנו במבחן בגרות חיצוני בתש"ף

 

וביצוע הלמידה לסיום להיערך מבקשים אנו הליבה, בתחומי החיצונית ההיבחנות הסדרת             לאחר

אלו בימים דווקא חיצוני. בגרות במבחן ייבחנו לא תלמידים בהם הדעת בתחומי המסכמת               ההערכה

תהליכי בכל והמשכיות מסוגלות תחושת וביצירת התלמידים בהובלת חשוב תפקיד עלינו             מוטל

  הלמידה.

והמורים המנהלים כלל של והפדגוגית המקצועית להתגייסות עצומה הערכה להביע מבקשים             אנו

ליוזמה ליצירתיות, גם כמו זו, ומאתגרת מורכבת בתקופה החשובה החינוכית השליחות הבנת              מתוך

 ולפדגוגיה המתחדשת שהתגלתה בקרבם בימים אלו.

  להלן ההכוונה וההמלצות  של המזכירות הפדגוגית לסיום הלמידה וההערכה בתחומי הדעת השונים:

האפשר1. במידת הלמידה שגרת לייצר יש העליונה, בחטיבה הנלמדים המקצועות            בכל

 בשבועות הקרובים, ולסיים את הלמידה בצורה מסודרת.

המיקוד2. על ומבוססת הלמידה את המסכמת הערכה חלופת לייצר יש הלמידה סיום              עם

  בתחום הדעת.

מסכמות3. הערכה לחלופות והכוונות הצעות ובהם המפמ"רים כל של מסמכים בזה             מצורפים

  בתחומי הדעת (שימו לב, חלק מן המסמכים יעלו בימים הקרובים, כדאי לעקוב בקישורים).
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עם4. להתייעץ מוזמנים אתם להם, המתאימה ההצעה את יבחרו והמורים הספר             בתי

  המפמ"רים ועם המדריכים להתאמת החלופות לבית ספרכם.

 

ייחודיות5. ולתכניות הערכה וחלוצי תמ"ר לתכניות הנחיות מופיעות המצ"ב           בקישורים

 לבגרות.

השנתיים6. הציונים בנוהל שניתנה השניה האפשרות פי על תיעשה הבגרות ציון             הרכבת

בחינת הכוללת השניה האפשרות קישור) (מצורף יסודי העל החינוך אגף ידי עלי              שנשלח

 מתכונת או "פעילות הערכה חלופית"

נבנה7. פיהם על ההערכה מרכיבי כלל של ותיעוד הציונים אקסל את לשמור הספר בית                על

 הציון.

 בתקווה לסיום למידה משמעותי ולימים בריאים וטובים לכולנו.

 שלכם

  ד"ר מירי שליסל - יו"ר המזכירות הפדגוגית

 מנהלי האגפים וצוות המפמ"רים

 

  העתקים:

 ד"ר שוש נחום – מנהלת מינהל פדגוגי

 דסי בארי – מנהלת אגף חינוך על יסודי במינהל הפדגוגי

  דויד גל - מנהל אגף בחינות

 מנהלי המחוזות
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  להלן רשימת הקישורים למסמכים על פי תחומי הדעת

 אגף חברה ורוח
 

 היסטוריה
 ממלכתי

 היסטוריה
 ממ"ד

 היסטוריה
 למגזר
 הדרוזי

 היסטוריה
 לחברה
  הערבית

 לימודי א"י
 וארכיאולוגיה

 אזרחות

 גיאוגרפיה- מדעי החברה
 אדם

  וסביבה

 ספרות
 ממלכתי

 ספרות
 ממ"ד

  

 אגף מדעים

 פיזיקה

 
 כימיה

 
 מדעי ביולוגיה

 הסביבה
 חקלאות מוט"ל

 אגף שפות

 ערבית לדוברי עברית ועולם
 הערבים והאסלאם

 עברית רוסית
 למגזר
 הערבי

 אמהרית צרפתית

 עברית ספרדית יידיש סינית איטלקית גרמנית
 למגזר
 הדרוזי

 אגף מורשת
 מחשבת

 ישראל חמ"ד
 תנ"ך תנ"ך ממ"ד

 ממלכתי
 תלמוד

 ותושב"ע
 חמ"ד

 תושב"ע
 ומשפט עברי

 מורשת
 דרוזית

 מחשבת
 ישראל
 ממלכתי

    דת אסלם דת נוצרית

 אגף אומנויות
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 קולנוע מחול מוזיקה אמנות חזותית
 ומדיה

  תיאטרון
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