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'באופן יסודי' מס' 28
מנהלים ,צוותי חינוך ,מנהלי מחלקות חינוך ועובדי הוראה יקרים ,
בימים אלה יושבים צוותי המורים בבית ספרכם ועמלים על כתיבת התעודות וחלוקתן.
תעודות שתפקידן לשקף לתלמיד ולהוריו את פועלו לאורך תקופת המחצית.
היה זה גלילאו שאמר:
"מעולם לא פגשתי אדם שאי אפשר ללמוד משהו ממנו"
תפקיד ההוראה חורג מהמקום של העברת ידע ודרכי התנהלות בעולם .התפקיד מכוון את המורה
להתחבר לרוח תלמידיו ולאפשר להם למצוא בתוכם את היכולות והכוחות להמריא אל מרחבי
העשייה והידע אליהם הם שואפים .כדי להצליח בכך על המורה להקשיב ולהתבונן ,להכיר את
תלמידיו ולזהות את החוזקות שלהם ואת האתגרים העומדים בפניהם .על כן ,השיח הרגשי
המקדים את תהליך הענקת התעודה משמעותי מאוד ,לרוב אף יותר מלתעודה עצמה.
חשוב לתכנן את השיח ולהנחות את המורים לקיימו לפני ולהמשיכו לאחר קבלת התעודות עצמן.
זכרו להעריך את התלמיד על מאמציו והתהליכים אותם עבר ולא רק על התוצאה .הציבו בפניו
מטרות ויעדים למחצית הבאה והאמינו ביכולת שלו לממשן.

בברכה,
אתי סאסי
מנהלת האגף לחינוך יסודי

מידע ועדכונים מהאגף לחינוך יסודי
.1

השבוע הלאומי לגלישה ברשת תשע"ח

מכתב למנהלי בתי הספר ובו דגשים חינוכיים לקראת השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת
תשע"ח ()4-9.2.18
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon28/internet.doc

.2

מורים למורים

"מורים למורים" מציע תמיכה פדגוגית למורים בחינוך היסודי המעוניינים להתייעץ עם מומחה
בתחום אותו הם מלמדים .היוועצות מקוונת ,בשעות הערב לנוחות המורים.
השירות מוצע בפיילוט בתחומים:
חינוך לשוני וחינוך חברתי.
מועדי ההיוועצות (כל שבוע):
חינוך לשוני
יום ראשון – 20.00-22.00
יום חמישי 19.00-21.00
חינוך חברתי ערכי
יום ראשון 16.00-20.00
אפשרויות קיום ההיוועצות:
 מפגש אישי פרטי.
" שיעור קבוצתי" לטובת צוות מורים שירצו ייעוץ צוותי.
 שיעור פתוח – שיעור קבוצתי פתוח אליו יוכלו מורים להיכנס באופן חופשי ולהצטרף לשיח
המתקיים באותו הזמן במרחב הווירטואלי.
השעורים יתקיימו בסביבת ה"מנטור" המשמשת לHow to Mooc
http://mentor.lnet.org.il/

.3

היערכות לתרגיל חירום ארצי

בתאריך ה' באדר תשע"ח ,יום שלישי 20 ,בפברואר  2018יערך תרגיל התגוננות ארצי בכל מוסדות
החינוך בתרחיש ירי טילים כאשר הילדים יהיו בכיתות.
רצ''ב מסמך הנחיות לתרגיל:
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon28/targil.pdf

.4

איגרת לרכזי ההשתלבות בנושא :פסיכופדגוגיה
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/hishtalvot/rakaz3.pdf

.5

כנס רמון לחינוך וחלל 2018

קישור להרשמה לכנס il/node/131089.http://www.space.gov

.6

הרצאות אקדמיה ברשת בשבוע החלל

משרד המדע  -סוכנות החלל השראלית  ,משרד החינוך -המזכירות הפדגוגית אגף א' מדעים,
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה אגף חברה ורוח ,הפיקוח על הוראת גאוגרפיה – אדם וסביבה
מינהל טכנולוגיה ,תיקשוב ומערכות מידע אגף טכנולוגיות מידע שמחים להזמינכם להשתתף
בסדרת הרצאות מקוונות בנושא חקר החלל והיקום לתלמידי יסודי וחטיבת ביניים לרגל שבוע
החלל הישראלי .להרצאות מוזמנים תלמידי יסודי חטיבות הביניים והעתודה המדעית –
טכנולוגית ההרצאות תינתנה בשפה העברית והערבית.
להלן מפרט ההרצאות לבתי הספר היסודיים לשנת הלימודים תשע"ח

טופס הרשמה
שם ההרצאה

שם המרצה

מועד ההרצאה

קהל יעד

לבד בחלל הפתוח

מר יואב לנדסמן

שעה  ,11יום ב',

תלמידי ד'-ו'
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התפתחות היקום
והיווצרות הכוכבים

עבדאללה חטובה
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