
  والإنسانّية الاجتماعّية العلوم التراث، تعليم - التعّلم تجّدد
 

 المقّدمة

 أحيان في يتغي ر ااقع  وو ،ياتالتحد   من العديد الأخيرة السنوات في والتعليم التربية جهاز يواجه

 استجابة توفير من ستمك ن التي التعليمي ة بالأهداف والنهوض ةالدق   الواقع هذا يتطل ب. متقاربة

 .والتعليم التربية جهاز في الشركاء لجميع وتمكيني ة دقيقة

 

يجين وتطوير رعاية هو والتعليم التربية لجهاز علنالم   الهدف  والمهارات المعرفة بالقيم، يتحل ون خر 

رومن  هوي تهم، تشكيل من ستمك نهم التي  حصانة مع ومتعل مين، مستقل ين كأشخاص التطو 

 أجل من امهسإوال ،والمعنى بالغاية همإحساس على بناء   قدراتهم استنفادمن و اجتماعي ة،و عاطفي ة

 1. خاص ةالمحل ي   والمجتمع عام ة المجتمع إسرائيل، دولة

 

. الهدف بهذا للنهوض فريدة مضافة قيمة والإنساني ة، الاجتماعي ة العلوم التراث مواضيع لتعليم

 والأفكار المصادر الإبداعات، مع لقاء خلال من والإنساني ة، الاجتماعي ة العلوم التراث مواضيع تعليم

 أنفسهم فهم كبيرة، أسئلة رموز فك   من التلاميذ مك ني والثقافي ة، ةوالتراثي   ةالروحي   للكنوز المؤس سة

 تعليم لشك  ي. بثقافتهم تام   إلمام ذوي ليصبحوا تهمهوي   تشكيل فيه، يعيشون الذي والمجتمع

 المعرفة لاكتساب م تعل مينلل فرصة أيض ا وتناوله والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث مواضيع

 . بالقيم غني   داخلي   عالم عن والتعبير التفكير لتطوير الذات، عن للتعبير والأدوات

 

 : فرصة إلى تتحّول أزمة

ا شهدنا الماضية، العقود في  العلوم التراث بمجالات وصلاتهم التلاميذ اهتمام مستوى في تراجع 

 في الحاد   الانخفاض من كل   في الات جاه هذا ينعكس. الثانوي ة المرحلة في والإنساني ة الاجتماعي ة

ع بمستوى المجالات هذه دراسة يختارون الذين التلاميذ نسبة  درجة عن التلاميذ تصريح وفي موس 

 . 2.بالتعل م واهتمامهم فضولهم

جاهات الظواهر هذه تأث رت الإنساني ة العلوم مواضيع مكانة تآكل في أسهمت التي الدولي ة بالات 
3   : 

 

رة القيمة لزيادة اتجاه .أ  التقدم في مباشر بشكل ت سهم التي المعرفة لمجالات المتصو 

رة القيمة حساب على الهايتك عالم في والاندماج التكنولوجي    في المعرفة لمجالات المتصو 

 . الإنسانية العلوم

 .  البشري   للمجتمع والثقافي ة الروحي ة الحضاري ة، الكنوز وفائدة أهم ي ة إدراك تدن ي ات جاه .ب

 

، ذكر مم ا الرغم على ، وباء تفش ي من سنتين بعد أكبر وبقدر الأخيرة، السنوات في أعلاه   تتم   عالمي 

نات بأهم ي ة الاعتراف تعزيز إعادة  الاجتماعي ة، التصد عات مواجهة لغرض للمجتمع الروحي ة المكو 

 على المتزايد للطلب الوعي زيادة على الهايتك صناعة تعمل ،ذات الوقت في. والفجوات الاغتراب

يجي توظيف  أخلاقي ة فلسفي ة، نظر وجهة لديهم أن   باعتبار الإنساني ة، والعلوم الاجتماعي ة العلوم خر 

 مجتمعة العناصر هذه كل   تعز ز. والحلول الأهداف عن البحث حيث من العلمي   التفكير تثري وأصلية

برز  في التعليم مرحلة في والإنساني ة الاجتماعي   التراث، العلوم مجالات تقوية إلى الحاجة وت 

  المدارس
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د  والمتعد 

 المجالات، 

 أفكار كبيرة •

 اختيار  •

 المهارات  •

 تعل م مستقل   •



 : الحاليّّ التعّلم صورة

 فإن وأهم ي تها، والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات وتعزيز تقوية إلى الحاجة ظهور مع

ه لا والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات في والتقييم التعلم للتدريس، الحالي ة النماذج  توج 

 . الأهداف بهذه النهوض إلى كاف   بشكل

 

، التقييم على يعتمد الذي البجروت امتحان وهو عليه، المتعارف التقييم نموذج إن   ز النهائي   يحف 

د، خارجي   لامتحان التلاميذ د  ع  ي   الذي التعل م ويدفع ع لا لكن ه موح  ر الذي التعل م يشج   الثقافة، يطو 

 . الشخصي   والموقف الفضول المهارات،

 

 في والاستقلالي ة المشاركة للاختيار، للمتعل م كافية فرص ا الحالي   والتعل م التدريس نموذج يخلق لا

 ،الصلة وذات الملهمة العميقة، التعل م تجارب توفير في لا ينجح وبالتالي التعل م، بعملي ة يتعل ق ما

 التعل م نموذج ينتج لا ذلك، إلى بالإضافة. التعل م أهداف لتحقيق المطلوب الشخصي   التعبير وحي ز

ي ة من يكفي ما الحالي   والتقييم  التدريس، وطريقة بالمضامين يتعل ق ما في للمعل مين الاختيار حر 

 أهداف لتحقيق المطلوب والشغف الخبرة المهني ة، عن التعبير من تمكينهم في ينجح لا وبالتالي

 .التعل م

 يجب والإنساني ة، الاجتماعي ة العلوم التراث، مواضيع تعليم في الكامنة الإمكانات استنفاد أجل من

 .والتعل م التدريس التقييم، نموذج تجد د

 

 والإنسانّية الاجتماعّية العلوم التراث، مجالات في التعّلم لتجّدد الكبيرة الأهداف

 العلوم التراث، تعليم وتقييم والتعل م التدريس التقييم، ي ةهيكل أعادة تشكيل هو الأسمى الهدف

 أفضل على والتعليم التربية أهداف تعكس بطريقة الثانوي ة المرحلة في والإنساني ة الاجتماعي ة

 .وجه

 

 :فرعي ة أهداف عد ة إلى الهدف هذا ينقسم

 

 تطوير على والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مواضيع في التعل م تجارب ستعمل: التعّلم تجربة

 للبشرية الروحي ة النتاجات يعتبرون الذين عاطفي ة حصانة مع ومشاركين، فضولي ين تلاميذ

 .والعمل التفكير بالعاطفة، معها ويتجاوبون للإلهام، مصدر ا( وغيرها السياسي ة الأدبي ة، الاجتماعي ة،)

 

ر :والمتعّلم المتعّلمة شخصّية  تلاميذ والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مواضيع تعليم يطو 

 .وشفويًّا كتابيًّا ،الكاملة إمكاناتهم عن التعبير على وقادرين بالقيم نويتحل   ثقافة، ذوي

 

يجون سيكتسبها التي والمهارات المعرفة القيم، :الإسرائيليّّ المجتمع وجه يجات الخر   خلال من والخر 

سهم والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات مواضيع تعليم  على قائم مجتمع تعزيز في ست 

دي ة، التماسك المساواة، ع ،ة والحصانةبالمرون يتمي ز والتعد  ، التنو   المتبادل الاحترام الثقافي 

 .والتضامن

 

 



 

ّالأساسّيةّّ–ّوالإنسانّية الاجتماعّية العلوم التراث، تعليم - التعّلم تجّدد المبادئ

     للبرنامج

 مجالات نبي الربط والقيم، والمهارات المعرفة بين الدمج على والتعليم التربية جهاز في التعل م تجد د يركز

 هذه زتعز    .والمستقبل في الحاضر والمتعل مات المتعل مين وحياة التعل م بين العلاقة وتقوية المعرفة

 من والاختيار المرونة والمتعل مين ينمعل ملل وتتيح والإنساني ة، الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات الخطوة

 متعد دة النهائي ة الوظيفة وكتابة معي نة مجالات في ةأساسي   مساقات /دوراتل نوعه من فريد دمج خلال

 . المجالات

ّتجّددّالتعّلم

ّالتراثّالعلومّالاجتماعّيةّوالإنسانّيةتعليمّمجالاتّّ-تجّددّالتعّلم

ّثتراّ،مدنّياتّتناخ،ّ\،ّتوراةّأدبّ،تاريخ

 

 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 مثيرة عميقة، تعل م تجارب لإنتاج فرصة والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات في التعل م يعتبر

 الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات تعليم يعكس.  والمتعل مات المتعل مين بعالم صلةذات و والإلهام للتفكير

ر الشخصي ة، والمواقف القدرات والإنساني ة  تطوير على يساعد. كما والمستقبلي ة الحالي ة القدرات ويطو 

 ةالشخصي   الهوي ة تطوير على التركيز مع بالقيم، ويتحل ون ناقدين مشاركين، فضولي ين، متعل مينمتعل مات و

 .إسرائيل ودولة الشعب المجتمع، الأسرة، إلى والانتماء

 

 

 

 التخصصات

 ومتعدد

  ، التخصصات

 أفكار عظيمة •

 اختيار  •

 المهارات  •

 تعل م مستقل   •

صفوف 

الثاني عشر

2024\2025

صفوف

الحادي عشر

2023\2024

صفوف

العاشر

2022\2023

الصفوف

التاسع-السابع 

2022\2023

الصفوف 

السادس-االول 

2022\2023

 -تعلّم مجالي وبين

 مجاليّ 

 

 أفكار كبيرة

 

 اختيار

 

 مهارات تعلّم

 مستقلّ  \ذاتّي 

 تعزيز التنّور

 اللغويّ 

 

 عناقيد تعلّم

 مساقات أساسية في

 كّل مجال من 

 المعرفة  مجاالت

 

 تقييم مدرسّي مع

 التركيز على المهارات

 

 رقابة شاملة مبنيّة

 على معايير ومهارات

 كتابة وظيفة

 نهائيّة متعّددة

     المجاالت
 رياض

 التعليم االطفال

 العالي

 التشغيل



 المستقبلّية الصورة

 اكتساب متعل مينللمتعل مات وال والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات في التعل م تجد د يتيح

 مصادرو مختلفة بطرق الالتقاء وأفكار، معضلات لتناو   المعرفة، مجالات من مجال كل   في المعرفة

لهمة  . البشري ة الروح نتاجات تعكس م 

 الفرصةومتعل مة  ممتعل   كل   يمنح والتعليم، التربية جهاز في التعل م تلخ ص والتي الثانية، المرحلة في

ا، ومواقفه قدراته عن للتعبير  .مجالاتال دةمتعد   نهائي ة وظيفة خلال من مع 

 طوال سترافقهم والتي والاهتمام، المشاركة الفضول، إلى المتعل مينالمتعل مات و العملي ة هذه ستقود

الين كشركاء البالغة حياتهم  . والتشغيل التعليم المجتمع، عالم في فع 

 

  التعّلم ددّّتج عملّية قيادة في والمدير ةالمديّر دور

 

 ومديري لمديرات فرصة والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات مواضيع في التعل م تجد د يعد  

بعة والتقييم مالتعل   التدريس، عملي اتعلى و العمل سيرورات على للتأثير وطواقمهم المدارس  في المت 

 . المدرسة

 في الوظائف وأصحاب الطواقم بين التعاون وتطوير تعزيز الممكن من سيكون الخطوة، هذه خلال من

ع العملي ة هذه تتيح.  المدرسة  على التركيز مع ،بها والنهوض والتقييم التعل م التدريس، عملي ات وتحسين تنو 

( تكوينال التقييم  اكتساب وتشجيع تعزيز يمكن التعل م، تجد د خلال من. للمدرسة الداخلي  ي  )المرحلي 

ر: مثل المتقد مة، المهارات ، التنو   .وغيرها الأشخاص بين والتواصل المستقل ة التعل م قدرات الرقمي 

ا يكون أن ويمكن ،معل موال للصف   والتقييم التعل م مسار ةملاَءم البرنامج يتيح  في المدارس لمديري مفيد 

ة زيادة  . والمسارات البرامج ةملاَءمو دق 

 .المدرسة مدير يقودها التي لمدرسي ةا بالبيداغوجيا للنهوض فرصة التعل م تجد د يوف ر

 

 

 ةّللسيرورةالأساسيّّ المبادئ

 في والتقييم التدريس التعل م، مبنى في كبير تغيير هناك سيكون ،2023 /2022 الدراسي ة السنة من اعتبار ا

 . الثانوي ة المرحلة في والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات

 :أساسي ين مبدأين حول التغيير يتمحور

 عن بالتعبير لهم يسمح بشكل التدريس وطريقة بالمضامين يتعل ق ما في ينمعّلملل اختيار حيّز 

 .التعل م أهداف لتحقيق المطلوبة والرغبة الخبرة المهني ة،

 أفكارهم وعرض والإبداعي   المستقل   البحث ناقد، بشكل والمناقشة للتفكير للمتعّلمين فرص حيّز 

 .اوشفويًّ  كتابيًّا تتبلور التي

 

 والإنسانّية الاجتماعّية العلوم التراث، مجالات في التعّلم مبنى

 :متمي زتين مرحلتين من والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات في التعل م نكو  تي

 هذه وتهدف ،(عشر الحاديوّالعاشرّ-الصّفان) المعرفة مجالات في ةالأساسيّّ المساقاتّ/الدورات مرحلة

 اختيار من ونمعل مال سيتمك ن. المعرفة مجالات من مجال كل   في والمهارات المعرفة إكساب إلى المرحلة

. تعليمي ةال وقدراتهم التلاميذ مهارات ستعكس التي التقييم وطرائق مختلفة، مسارات في التدريس طرائق

 .المعايير استيفاء من والتأك د التعل م نجاعة بإثبات التقييم اتعملي   على الرقابة ستسمح



 يهدف - (عشر والثاني عشر الحادي -ناالصفّّ) مجالاتال دةمتعدّّ نهائيّة وظيفة - المتقّدم التعّلم مرحلة

 وظيفة في ومواقفهم قدراتهم عن والتعبير البحث الاختيار، من التلاميذ تمكين إلى المرحلة هذه في التعل م

 مجالات في التعل م عملي ات صتلخ   التي المرحلة هي الوظيفة هده. وشفوي ة كتابي ة مجالاتال متعد دة نهائي ة

 .خارجي   ممتحن قبل من تقييمهايتم  و  والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث،

 

 التعّلم مبنى تفاصيل

 (عشر الحاديو العاشر -ناالصفّّ) المعرفة مجالات في أساسيّة مساقاتّ/دورات -أ المرحلة

 المدارس، مديري بمرافقة ون،معل مال يختار والإنساني ة، الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات من مجال كل   في

 :ممكنة مسارات ثلاثة بين من التقييم - التعّلم - التدريس مسار

 مسار التعل م المتجد د .أ

 مسار التعل م الرقمي   .ب

 ين شركاء تطوير معل ممسار  .ج

 

 

 

 

 

 

 

   (رابط) التعّلمّالمتجّدد: المسارّأ

 مع قلوبهم، من القريبة والتقييم التعل م - التدريس طريقة لاختيار مدعو ون ونمعل مال المسار، هذا في

 مجموعة المعرفة مجال مفت ش يعرض .المطلوبة والمهارات المعرفة لنطاق المحد دة المعايير مراعاة

ا بينها من معل مال ليختار المعايير، نفس على بناء   تقييم مهام   - والتعلم للتدريس التوصيات من واسعة  وفق 

ره  من ثلاث من عي نة فحصيتم  . الأقل   على تقييم أحداث 6 في تلاميذه معل مال ميقي  . تلاميذه وطبيعة لتصو 

 من ٪50 فحصهايتم   التي التقييم أحداث تشك ل(. تشاركي   تعل م ومهم ة ذاتي   تعل م مهم ة امتحان،) المهام  

 .(التقييمرابط للتفاصيل حول  ,الرقابةحول  للتفاصيل رابط). للتلميذ النهائي ة العلامة

 

   (رابط) الرقميّّ التعّلم: ب المسار

. المعرفة مجالات في مبني ة رقمي ة مساقات /دورات خلال من التلاميذ تعل م ونمعل مال يرافق المسار، هذا في

 التغذية تتضم ن بطريقة والتعلم التدريس عملي ة يبني الذي الميس ر كونه في معل ملل الرئيسي   الدور يتمثل

 ذلك، إلى بالإضافة. التلميذ عاتق على تقع التي والتشاركي   الذاتي   التعل م لسيرورات والمرافقة الراجعة

 تتكو ن. تدريسهايتم   التي النصوص حول متعم ق معرفي   وراء ما حوار إدارة أجل من بالتلاميذ معل مال يلتقي

( تكويني  ال التقييم وأحداث ،برمجي ة تفحصها التي التقييم أحداث من التلميذ علامة  يفحصها التي )المرحلي 

 .الرقمي   التعل م فيهايتم   التي الأنظمة من خلالالرقابة  عي نة فحصيتم  س النموذج، هذا في. معل مال

ّ

 األساسّية  المساقات / الدورات –المرحلة أ 

ن  كاء تطوير   مسار القادة الرقمّيي  ن شر مي 
ّ
 مسار معل

 

د
ّ
م المتجد

ّ
 مسار التعل
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  (رابط) تطوير شركاء ونمعّلم: ج المسار

-للتعل م ومستقل ة مبتكرة برامج تطوير في شركاء يصبحوا بأن نوالمعني   نومعل مال المسار هذا إلى ي دعى

 لهؤلاء التقييم - التدريس - التعل م برامج على الموافقة ستتم  . الدراسي ة المناهج على بناء   التقييم-التدريس

 ويكونون نهائيًّا وتقرير ا مرحليًّا تقرير ا ونمعل مال يرسل التعل م، عملي ة أثناء. الدراسي   العام بداية قبل ينمعل مال

ر وضع في ستساعد التي المهني ة المجتمعات في شركاء  لنماذج تهملاَءم احتمالي ة وفحص للبرنامج، تصو 

إضافة الى وجود معل م ي رك ز  ،الأدنى الحد   شروط تستوفي التي المدارس النموذج هذا فيتشارك  .شاملة

   .والذي يستوفي شروط الحد الأدنى ايض ا ،المسار في المدرسة

 توصيات للمدير لاختيار المسار 

 .ا/يناسبه الذي المسار اختيار ة/معل ملل يحق   .1

ع وإتاحة التعل م مسار تعديل أجل من ينمعل مال مع حوار بإجراء يوصى .2  .للتلاميذ التعل م مسارات في التنو 

 من التلاميذ تمكين أجل من. الطاقم وقدرات رغبات حسب المدرسة في الثلاثة المسارات بدمج يوصى .3

 .مختلفة تعل م طرق مع التعامل

 تلميذ كل   أن   من التأك د المدرسة على يتعي ن ،2024 /2023 الدراسيّة السنة في العاشر الصف من بدءًا .4

 أعضاء بتشجيع يوصى. الرقمي   التعل م مسار ضمن المعرفة مجالات من الأقلّّ على واحد مجال في يتعل م

 .2023 /2022 الدراسي ة السنة في المسار هذا اختيار على الطاقم

 

    2025 /2024 الدراسيّة السنة من بدءًا اتمجالال ةمتعّدد ةنهائيّّ وظيفة - المتقدم التعّلم - ب المرحلة

  (لتفاصيلل رابط) الثانيّعشر(ّ-الحاديّعشر)                   

 

 

 

 

 

 

 

 يتناول الذي التشاركي   العمل في التلاميذ قدرات عكس إلى وتهدف التعل م لعملي ة تتويج هي المرحلة هذه

ي خلال المرحلة هذه تنفيذيتم  س. المعرفة مجالات مختلف في البحث  ن الحادي عشر والثاني عشر،الصف 

 .مجالاتال متعد دة نهائي ة كوظيفة الجبروت شهادة في حسابهايتم  وس

 تشمل. المختار الموضوع حول الوظيفة فصول كتابة في المعرفة، مجال يمعل م قبل من التلاميذ توجيهيتم  

 التعل م مهارات استخدام عن التعبير مع معرفي ة، تحتي ة بنية المعرفة مجالات من مجال كل   في الوظيفة

 تتضم ن. معها تعاملوا التي ةقضي  ال من الوظيفة كتبوا لمن قيمي   موقف عرض إلى بالإضافة المتقد مة

 يتضم ن ختاميًّا وفصل ا مختلفة معرفة مجالات أربعة في فصول ا مقد مة، مجالاتال المتعد دة النهائي ة الوظيفة

 تقديميتم  س(. مجالاتال المتعد دة الوظيفة إمكاني ة الرابط في انظر) وتعليله الشخصي   الموقف عن التعبير

 . عشر الثاني الصف   من الأول النصف نهاية في خارجي   ممتحن قبل من للفحص الوظيفة

  الدراسيّة السنة خلال الختاميّة الوظيفة كتابة عملية في التطوير في شركاء تصبح بأن المعنيّة الطواقم* 

   الرابط في التفاصيل لتعبئة ندعوكم - 2023/2022

م  -المرحلة ب 
ّ
م متقد

ّ
 تعل

دة نهائّية وظيفة - أ اإلمكانّية
ّ
 متعد

  ت المجال 

 -( وموافقة مرافقة مع) ب اإلمكانّية

دة نهائّية وظيفة
ّ
  ت المجال  متعد
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   (رابط) المدرسة في الوظائف أصحاب

 العلوم التراث، مجالات قائد - المدرسة في جديدة وظيفة تحديد تم   التعل م، تجد د عملي ة تذويت أجل من

 يمعل م مجتمع وقيادة لتعزيز والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، قائد تدريبيتم  . والإنساني ة الاجتماعي ة

 . مدرسته في والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث،

ا يكون بأن والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات أحد مرك ز أو تربوي  ال مرك زلل السماح يمكن  قائد 

 العلوم التراث، مجال قائد تعيين أو وظيفته، إلى بالإضافة والإنساني ة، الاجتماعي ة العلوم التراث، لمجال

 .  المجال يمعل م طاقم بين من والإنساني ة الاجتماعي ة

 

   (رابط) التطويرّالمهنيّّ

 مهني   تطوير عملي ة( مرك ز والإنساني ة، الاجتماعي ة العلوم التراث، مجال قائد ،معل م) وظيفة يشغل من لكل  

عة مجموعة في ةملاَءم  مجالات المسارات، عن التعل م تدمج التي والأطر الأساليب الإمكاني ات، من منو 

 .المحوسبة والبيئات الأدوات المهارات، المعرفة،

   خارج عماد وغلاف المدرسة داخل وإرشادي   مجتمعي   عماد غلاف وظيفة، وصاحب معل م لكل 

، المدرسة  .تشاركي   أو مستقل   تعل م في افتراضيًّا، أو وجاهيًّا ي عقد - قطري   أو لوائي   إقليمي 

 المدرسي   المجتمع تقوية على التركيز مع السنوات، متعد د نموذجي   تأهيل برنامج. 

 

 منهجيّاتّمدرسيّةّّ

 وكذلك التعل م، بعملي ات والنهوض المواد   لتطوير الدروس برنامج على الطاقم اجتماعات بتحديد يوصى .1

 .المعرفة مجالات مختلف بين للتنسيق

 في التلاميذ لمرافقة المساعدة لتقديم حلًّا رتوف   بحيث الفرداني ة الساعات مجموعة بتنظيم يوصى .2

 .الداخلي   والتقييم الكتابة عملي ات

 .المدرسي   التقييم سجل   في التقييم أحداث دمجيتم   بأن يوصي .3

 هذا وترسيخ لتذويت المدرسة وروتين المهني   التطوير عملي ات بين يدمج مدرسي   برنامج بإنتاج يوصى .4

 .الإجراء

 

    (النماذج على ومثال للتفاصيل رابط) الامتحانات جراءإو التعّلم تنظيم

 الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات في المعرفة مجالات من مجال كل   في جميعّالساعات تخصيص إلزامي  

 :التالي التقسيم حسب والإنساني ة

 . النهائي ة الوظيفة لكتابة وساعة الأساسي ة للمساقاتللدورات/  ساعات 5

يتم   أن بشرط عشر، والحادي العاشر الصف ين خلال التدريس ساعات توزيع كيفي ة المدرسة مدير ريقر   .1

 على) عشر الثاني الصف   في ،פסח(عيد الفصح )حلول  أقصاه موعد في النهائي ة الوظيفة من الانتهاء

 عشر، الحادي الصف   نهاية مع النهائي ة الوظيفة تقديميتم   بحيث التعل م تنظيم في ترغب التي المدرسة

 (. الابتدائي   الفوق التعليم قسم في الاستثناءات لجنة إلى طلب ا تقد م أن

عة والمجالات - واللغة الإنجليزي ة اللغة الرياضي ات، - الأساسي ة مواضيعال تقييميتم   .2  طريق عن الموس 

 2018 /2019 الدراسي ة السنة حت ى كان كما بديل وتقييم خارجي ة امتحانات إدراء

ع وحدات تقييميتم   .3  امتحانات إجراء خلال من والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات في التوس 

 توسيع الممكن من سيكون ،2018/2019 الدراسي ة السنة حتى الحال كان كما بديل، وتقييم خارجي ة

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Hitchadshuthalemida/hagdarttafkidar240422.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Hitchadshuthalemida/pituachmikar240422.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Hitchadshuthalemida/irgunlemidadugar250422.pdf


ت بع هو كما والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات مواضيع  خلال لةمفص   تعليمات تصدر) اليوم م 

 (.2023 /2022 الدراسي ة السنة

 في تعل م فرص روتوفي والتلاميذ، الدراسي ة للمواضيع التعل م بيئات ةملاَءمب يوصى: متنو عة تعل م بيئات .4

 .متنو عة بيئات

 يجب وبالتالي رقمي ة، حي زات في يكون التلاميذ تعل م وقت من جزء ا أن   الاعتبار بعين يؤخذ أن يجب .5

ا التلاميذ لجميع الحي زات لهذه الوقت تخصيص  .فيه العمل المدرسة اختارت الذي للمسار وفق 

 في والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات يمعل م لاجتماعات ةتنظيمي   هجي اتنم بإنشاء يوصى .6

 في والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالاتفي  اتعملي   وتطوير المشترك التعل م لصالح المدرسة

 .المدرسة

 . الفريدة السك اني ة للفئات البرنامج ةملاَءم لصالح توصيات نشر قريب ايتم   .7

ّ

ّ

 والإنسانّية الاجتماعّية العلوم التراث، مواضيع - الرسميّّ التعليم في المدارس

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 ّّّرابط() ّملائماتّالبرنامجّللتعليمّفيّالمجتمعّالعربيّوالدرزي

ّ

ّ

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Hitchadshuthalemida/hinuchardrz250422.pdf
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 فريدة سكّانيّة لمجموعات  ملاءَمات

 الشبيبة وأبناء والتعليم التربية قسم تحت المنضوية للفئات البرنامج ةملاَءم لصالح التوصيات نشريتم  س

ابة على خطر في  .القسم بو 

 

 والمدير للمديرة به الموصى العمل سير

 تعر ف لقاءات - والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات تعليم في التعل م تجد د عملية على التعر ف .1

لاع نشر والطاقم، للمدير واط   .  التعل م تجد د موقع على ت 

ة عرض .2  .2022 حزيران -أي ار الفترة خلال المدرسة طاقم أمام الخط 

 الدراسي ة السنة في للتأهيل استعداد ا والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، لمجال مدرسيّّ قائد اختيار .3

2022/ 2023 . 

 22 حتى - المعلومات نظم في صف   لكل   وتسجيله معرفة مجال لكلّّ ينمعل مال مع التعل م مسار اختيار .4

ا المسارات اختيار نظام تفاصيل نشريتم  س) الأو ل تشرين  (.لاحق 

ة وضع .5  حسب والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث، مجالات يمعل مل المهني   للتطوير مدرسي ة خط 

 .آب -أيّار - أعلاه التفاصيل

 /2022 الدراسي ة للسنة ملاَءمال المهني   التطوير بعمليات الاهتمام مسؤولية المدير عاتق على تقع .6

 لبرنامج بالاستعداد يوصى. * الوظائف وأصحاب والإنساني ة الاجتماعي ة العلوم التراث يمعل مل 2023

 .سنوات ثلاث مد ته مهني   تطوير

 .  المسار هذا لتدريس مرك ز مفت ش استكمال إلى الرقمي المسار في يدرسون الذين ونمعل مال سيحتاج .7

 والإنسانيّة الاجتماعيّة والعلوم التراث مجال في إرشاد غيفن، منظومة خلال من المدير يختار بأن يوصى .8

 والعلوم التراث مجالات في إرشاد عنقود اختيار أو معين معرفة مجال في الإرشاد اختيار يمكن -

ا والإنساني ة الاجتماعي ة  .المدرسة لاحتياجات وفق 

 الصف  أمور  وأولياء تلاميذ على والإنساني ة الاجتماعي ة والعلوم التراث مجالات في التعل م تجد د عرض - .9

 .2023 /2022 الدراسي ة السنة بداية العاشر

 /2022 الدراسي ة السنة خلال الأساسي ة المساقاتي الدورات/ ف المهام   على والرقابة التقييم إجراءيتم  س

رابط للتفاصيل  ,الرقابةحول  للتفاصيل رابط) اليوم المدرسة قبل من المستخدمة الأنظمةب بالاستعانة 2023

 .(التقييمحول 

 نتتضم  . 2024 /2023 الدراسيّة السنة من ءًّابتدا اتمجالال متعد دة نهائي ة وظيفة لكتابة الاستعداد .10

ة وضع: الاستعدادات ( 2025 /2024 الدراسي ة السنة في عةمتوق  ) مةالمتقد   للمرحلة ةمدرسي   عمل خط 

 . للطاقم ملاءَم مهني   تطوير ونظام
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