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הנדון :תכנית "באר" -קורס ממיר בגרות בלימודי היסטוריה בחמ"ד
אנו מזמינים אתכם להגיש מועמדות לתכנית 'באר' ,קורס ממיר בגרות בלימודי היסטוריה בחמ"ד.
בתכנית באר מתקיימות ההוראה ,הלמידה וההערכה על פי תכנית הלימודים בהיסטוריה חמ"ד ,אך באופן שונה
מהרגיל.
כל נושא המופיע בתכנית הלימודים נלמד בכיתה באופן המשלב שיעורים מקוונים שבהם ייעשה שימוש בכלים
דיגיטליים לשם יצירת חוויה לימודית משמעותית (למידה מבוקרת מול מסך המחשב בליווי משמעותי של
המורה בזמן אמת) יחד עם מפגשים פנים-אל-פנים של המורה עם תלמידיו שבהם באים לידי ביטוי עקרונות 'לב
לדעת' (דהיינו ,חיבור אישי ,רלוונטיות ,ערכים ועוד).
בתהליך הלמידה חווים התלמידים תהליכי למידה המשלבים יחד ידע ,מיומנויות מסדר חשיבה גבוה וערכים.
השימוש ביתרונותיה של רשת האינטרנט מייצר קומה נוספת של למידה חווייתית ואינטראקטיבית.
התכנית מאפשרת מרחב המזמן שיח ובירור ערכי של התלמיד ,כמו גם העצמת הקשר האישי בין המורה
לתלמידיו .תפקידו של המורה הוא ללוות את תלמידיו במסע הלימודי והחינוכי האישי שהם עושים בתוך החומר
הנלמד.
כל תהליך הלמידה מתקיים במסגרת שיעורי היסטוריה בכיתה (כולל השיעורים המקוונים).
התוכנית ממירה את ההיבחנות בבחינת בגרות חיצונית.
ציון הבגרות נקבע בהערכה פנימית ומורכב ממטלות מצטברות לאורך כל תהליך הלמידה.
בשנה הראשונה נאפשר פתיחת כיתה אחת למורה.1

 1תתאפשר פתיחת יותר מכיתה אחת אם מדובר ביותר ממורה אחד .כמו-כן ,על מנהל/ת בית הספר לוודא שהתשתית התקשובית הקיימת בבית
הספר מותאמת ליותר מכיתה אחת.
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להתרשמותכם ,להלן קישור ליחידת הדגמה.
על מנת לצפות ביחידת ההדגמה ,עליכם לעשות תהליך רישום קצר ל  .CAMPUSלהלן הנחיות הרישום.
כתובת הקמפוס :קמפוס)IL (campus.gov.il
קישור כניסה ליחידת ההדגמה :חטיבת מדינת ישראל  -יחידת הדגמה
להלן תנאי הסף המחייבים:
 .1הקצאת שעות היסטוריה  3 -שעות בכיתה י' ו 4-שעות בכיתה י"א.
 .2ביה"ס "ירוק" מבחינת טוהר בחינות.
 .3ביה"ס בעל הכרה קבועה ממשרד החינוך להגשת ציונים בית ספריים.
 .2במקצוע היסטוריה לא הופעל שקלול דיפרנציאלי (שק"ד) במהלך שלוש השנים האחרונות בכל מועדי ההיבחנות.
 .3ממוצע ציוני הבחינה בבחינות הבגרות בהיסטוריה הוא מעל  60במהלך שלוש השנים האחרונות ,בכל מועדי
ההיבחנות.
 .4המורה שיילמד תכנית הוא בעל תואר ראשון ותעודת הוראה בהיסטוריה ,2הגיש כיתות לימוד להבחנות חיצונית
לבגרות בהיסטוריה לפחות בשנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות והשתתף בהשתלמות מפמ"ר בשנתיים האחרונות.
 .5לכל תלמיד בכיתה נדרשים מחשב ואזניות ,חובת חיבור לאינטרנט בבית הספר ותמיכה טכנית זמינה.
 .6חובת השתתפות המורה בהשתלמות מטרימה מרוכזת שתתקיים ב  . zoomההשתלמות תיפתח בסוף חודש יוני.
בתי הספר שתאושר הצטרפותם לתכנית ייהנו ממעטפת מקצועית תומכת של הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד,
הכוללת הדרכה וליווי פדגוגי צמוד למורים בבתי הספר והשתלמות מלווה.
המורה המוביל יהיה חלק מקהילת מורים לומדת ,חדשנית ויצירתית .אנו בטוחים כי המורים ייהנו מהרחבת
כישורי ההוראה ,ההנחיה והשיח ,וייתרמו רבות מהצטרפותם לתכנית זו.
להלן קישור לטופס הרשמה .יש למלא בהקדם ולא יאוחר מיום שישי ג' סיוון .14.5.2021
טופס הגשת מועמדות לתכנית באר -קורס מקוון ממיר בגרות בלימודי היסטוריה בחמ"ד  -לשנה"ל תשפ"ב
)(google.com
בתי הספר שיגישו בקשת מועמדות להצטרפות לתכנית יקבלו תשובה סופית במייל שיישלח למנהל/ת בית הספר
עד ט"ז סיון .27.5.2021
להתייעצות ניתן לפנות אל המדריכה הארצית נאוה פריד nava12frid@gmail.com
בברכה
בלהה גליקסברג
מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד
 2מקרים חריגים יידונו על ידי המפמ"ר
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