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מנהלים ומנהלות יקרים שלום רב,
בימים אלו אני מקיימת מפגשים עם מפקחות בתי הספר וצוותי המנהלים במחוז. אני שמחה להיות שותפה למפגשים אלה, שכן זו הזדמנות 

עבורי להיפגש ולהכיר אתכם המנהלים. במפגשים אלה חשוב לי להקשיב לכם, ללמוד על הצרכים, ולשתף אתכן/ואתכם בתפיסתי לגבי 
חינוך והוראת האמנות. תפיסה המדגישה חשיבה יצירתית , חקר, התנסויות משמעותיות וחדשנות.

להלן כמה דגשים עליהם אני מדברת במפגשים:
1. תכנית לימודים שנתית תכתב על ידי כל המורים לאמנות בהלימה לתכנית הלימודים החדשה המופיעה באתר מפמ"ר.( בעמוד 12 בתכנית  

    ישנן הנחיות חשובות). 
   * אבקש שכל מורי האמנות יגישו למנהלת ביה"ס את התכנית השנתית הכוללת פירוט לפי חודשי  השנה. (אבקש לקבל את התכנית בבתי 

     הספר בהם אבקר).
   * תכנית העבודה השנתית תתמקד בנושא "אחדות וייחודיות" . נשלחה מצגת למנהלים בנושא  האחדות והיא תופץ בין המורים לאמנות 

      בכנסים אשר יתקיימו במהלך השנה.
   * חשוב שהמורים לאמנות יעבדו בשיתוף המורים מתחומי הדעת השונים , שכן נושא "אחדות  וייחודיות" מזמן למידה בינתחומית.

2. המורים לאמנות יהיו שותפים משמעותיים בעיצוב ביה"ס ובהעברת תכנים באופן חזותי.
    * המורים לאמנות ידאגו להביא לידי ביטוי חזותי תכנים משמעותיים כולל חגים ומועדים במרחב  הבית ספרי. מציעה לעבור להדפסות 

      דיגיטליות .... יותר חדשני, פחות עבודה למורה לאמנות, נשמר לאורך זמן ופחות עלויות  כספיות על חומרים .
    * במקרה ויש יותר ממורה אחד לאמנות, יש לקיים שיח משותף לצורך תכנון, חשיבה וחלוקה הוגנת של המשימות בהתאם לצרכי ביה"ס.  

      מומלץ להכין תכנית שנתית עם תחומי אחריות  ברורים.

3. חשוב מאוד להקפיד על פרסום ותצוגת תוצרי תלמידים (ציורים פסלים וכד), באופן מכובד, עכשווי ועדכני.  
   * באם יש צורך בבניית תשתיות קבועות לתליית עבודות תלמידים המנהל/ת והמורה יחליטו  יחד על תשתיות מתאימות. מצורפת מצגת 

     לבניית תשתיות להצגת תוצרי תלמידים. התבוננו במצגת  בעיון על מנת ללמוד על תשתיות אפשריות. הקפידו על שפה עיצובית אחידה 
     המונעת גירויים  מיותרים ורעש צורני.  

4. בכל בית ספר יתכננו תערוכת תוצרים שנתית שתוצג בגלריה הבית ספרית / בחצר ביה"ס וכד'. 
     אבקש לשלוח אלי תמונות נבחרות של עבודות תלמידים מהתערוכה לצורך למידת עמיתים ופרסום.

5. על המורה לאמנות להשתלם השתלמות אחת לפחות בנושא אמנות . בנוסף, להגיע לכנסים שאותם אני עורכת במוזיאונים השונים. 
    במפגשים אלה נחשפים המורים לאמנות לידע מקצועי  משמעותי. המפגשים כוללים צפייה בתערוכה, הדרכה, הרצאה וכן מצגת מקצועית 

    אותה מקבלים המורים. ממליצה להוציא במהלך השנה תלמידים לביקור במוזיאון " תמונה שווה אלף מילים"  ולמידה חוץ כיתתית 
    במוזיאון מזמנת חוויה  לימודית משמעותית.

הדרכת אמנות בבתי הספר מתקיימת בימי רביעי. מנהלים שתאמו הדרכה מתבקשים לפנות את המורים לאמנות למשך שלוש שעות לצורך 
ההדרכה.

להלן פרטי המדריכות המחוזיות: 
בחלק הדרומי  של המחוז- 

מיכל לשם   050446858
ענבר סתיו 0544385038

בחלק הצפוני של המחוז- גל זריין 0543061456

אני מזמינה אתכם להיות איתי בקשר: לחשיבה משותפת, התייעצות, שיח רלוונטי וכד.
אני לעזרתכן בכל הנדרש, ברכת שנה יצירתית, פורצת גבולות.
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