משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
האגף לחינוך מיוחד

הטמעת תחום השפה – חינוך לשוני
בחינוך המיוחד,
תשע"ד-תשע"ה
יום עיון ארצי,
האגף לחינוך מיוחד

מודל ההטמעה בתחום שפה
בחינוך המיוחד

אגפי הגיל

אגף חינוך מיוחד

מפקחי מחוזות

ועדה ארצית לתחום שפה
בח"מ (מדריכות מחוזיות)

מובילי תחום במחוזות

מתי"אות ,בתי"ס לח"מ ,גני ח"מ

הועדה הארצית להטמעת תחום השפה בחינוך המיוחד
 השתתפות בגיבוש מדיניות האגף לח"מ ויישומה
 הדרכה מחוזית
 פיתוח מקצועי של צוותים ומובילי תחום במחוזות
 שיתופי פעולה במחוזות
 כתיבת מסמכים ליישום מדיניות
 כתיבת התאמות לתכניות לימודים והוראה בשפה

מנגנוני ההטמעה במחוזות










ועדת היגוי מחוזית  -שיח עם מפקחים
מפגשי מפקח ומנהליו
הדרכה לצוותים ומובילי תחום
למידה דיאלוגית – שיח במסגרות חינוכיות
מפגשי מדריכות שפה בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד
השתלמויות לצוותים ומובילי תחום
מחקרי פעולה – צוותים חוקרים

פיתוח מקצועי
תשע"ד

קריאה

תשע"ה

השתלמויות
השתלמות ארצית
מחוזיות לרכזות
למדריכות מחוזיות
שפה וצוותים
"מכון ספרא – אוני'
חינוכיים – מכון
חיפה"
ספרא– אוני' חיפה"

שותפים

מכון ספרא אוני'
חיפה – פרופ' מיכל
שני

כתיבה

הכרות עם כלי
לפיתוח תהליכי
כתיבה באמצעות
תחומי עניין

המשך הטמעת
הכלי "פרופיל
כותב"
בהשתלמויות
והדרכה מחוזיות

האגף לחינוך על
יסודי – ד"ר עליזה
אמיר

שיח דבור

השתלמות בנושא
"כשירות
תקשורתית"
למדריכות מחוזיות
(תשע"ג)

השתלמות "פיתוח
השיח הדבור
בחינוך המיוחד"
למדריכות מחוזיות

מרצים מומחים
בתחום

הוראת ספרות

שילוב הנושא
בהשתלמויות
מחוזיות

הכרות עם מסמך
"הוראת הספר
השלם" ,משה"ח

מרצים מומחים
בתחום ,האגף
לחינוך יסודי

הדרכה מחוזית
תחומים

תשע"ד

תשע"ה

שותפים

קריאה

הטמעת תכנית
הוראה א-ב

הטמעת התכנית עם
התאמות לחנ"מ
ליווי הצוותים ביישום
התכנית להאצת
הקריאה

מפקחים ,מנהלים,
מדריכות מחוזיות

כתיבה

הדרכה לפיתוח
הדרכה לפיתוח
תהליכי כתיבה
תהליכי כתיבה
באמצעות תחומי עניין באמצעות תחומי עניין

מדריכות מחוזיות,
רכזות שפה ,מנהלים

שיח דבור

הדרכה לשת"פ קל"ת
ומחנכות בהערכת
כשירות תקשורתית

הרחבת שת"פ
במחוזות ,הדרכה
משותפת לבניית
תכניות אישיות

מדריכות מחוזיות
לשפה ,קל"ת ,צוותים
חינוכיים

הוראת ספרות

הדרכה להוראת
יצירות ספרות
בשיעורי שפה

הדרכה להוראת
הספר השלם בשיעורי
שפה

מדריכות ,מפקחים,
מנהלים ,צוותים
חינוכיים

כתיבת מסמכים


עדכון והרחבה של פרק "האזנה ודיבור" במדריך היישומי
להטמעת החינוך הלשוני בחנ"מ
כתיבת פרק "הנחיות לת"ל בשפה בחנ"מ בחוזר מנכ"ל תכנון
לימודים בחינוך המיוחד
כתיבת תוספת התאמות לחינוך המיוחד לתכנית הוראה א-ב



כתיבה ופרסום הנחיות להוראת ספרות בח"מ (תשע"ה)





תשע"ה

שותפים

מסמכים

תשע"ד

פרסום
ה"מדריך
היישומי"
המעודכן

צוות מוגבלות
שכלית וקל"ת
ארצי ומחוזי

חוזר מנכ"ל
תכנון לימודים
בחינוך המיוחד

כתיבת פרק
"הנחיות לת"ל
בשפה בחנ"מ"

פרסום המסמך
ובחינת יישומו
במסגרות

מדריכות
ארציות
ומדריכות
מחוזיות לשפה
בח"מ

התאמות
לתכנית הוראה
א -ב

כתיבת תוספת
התאמות
לחינוך המיוחד

פרסום התכנית אגף יסודי ,אגף
ח"מ –
המעודכנת
מדריכות
והטמעתה
מחוזיות לשפה

הנחיות
להוראת
ספרות בח"מ

הטמעת הוראת
הספרות לחנ"מ

עדכון והרחבה
המדריך
של פרק
היישומי
להטמעת חינוך "האזנה ודיבור"
לשוני בחנ"מ

גיבוש מסמך
"הוראת
ספרות בח"מ"

ועדה ארצית

שיתופי פעולה במחוזות
מנגנון הטמעה

מטרה

שותפים

ועדת היגוי מחוזית

גיבוש מדיניות מחוזית
להטמעה ,איתור צרכים,
הערכה מסכמת

מפקחים ,מדריכות ארציות
ומחוזיות לשפה בח"מ

מפגשי מפקח ומנהליו

חשיבה משותפת על הובלת
יוזמות בתחום במסגרות

מפקחים ,מנהלים ,מדריכות
ארציות ומחוזיות לשפה
בח"מ

למידה דיאלוגית

ביקורים משותפים
במסגרות ,תצפיות ,שיח עם
צוותים חינוכיים

הנכחת העשייה החינוכית,
העצמת הצוותים ,דיון
בסוגיות בהטמעה

מפגשי מדריכות שפה
בחינוך הרגיל ובח"מ

הכשרת המדריכות בח"מ
בתכניות ההוראה ,כתיבת
התאמות לח"מ ,שת"פ
להטמעה במסגרות

מדריכות מחוזיות לשפה
בחינוך הרגיל ובח"מ

קידום נושאים נוספים
נושאים

תשע"ד

תשע"ה

שותפים

תהליכי הערכה

המלצות ליישום
הנחיות חוזר מנכ"ל
"מבחנים פנימיים"
בחנ"מ

פרסום הנחיות
ליישום תהליכי
הערכה בחנ"מ

אגפי הגיל ,מפקחים,
מנהלים ,מדריכות
מחוזיות ,ראמ"ה

למידה משמעותית

גיבוש דגם ליישום
עקרונות הלמידה
המשמעותית בשפה
בחנ"מ

הטמעה ויישום של
עקרונות הלמידה
המשמעותית בשפה
בחנ"מ

ועדה ארצית ,מחוזות

אישור ספרי לימוד

אישור ספרים וחומרי
למידה בשפה לח"מ

פרסום רשימת
ספרים מעודכנת
עבור הח"מ

גף ספרי לימוד,
מדריכות ארציות
ומחוזיות לת"ל ושפה

יום עיון פורה ומוצלח לכולנו!

