משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף אמנויות
הפיקוח על הקולנוע והתקשורת

תוכנית לימודים ,הערכה והיבחנות -
אמנות הקולנוע  61283תשפ"ג

לימודי אמנות הקולנוע מתפרסים על פני שלוש שנות לימוד ומאפשרים למורות ולמורים
המלמדים חופש בחירה ניכר בתכני הלימוד ,בסרטים הנבחרים ואף גמישות באופני הערכה.
לפניכם הסבר מפורט על דרכי ההערכה המעודכנות לשנת תשפ"ג .אנו מזמינים אתכם
להתנסות בדרכי הערכה המכילות פדגוגיה דיגיטלית.

דרכי הערכה והיבחנות פנימית  -עיונית תתבצע באופן הבא:
א .כיתה יוד  -יחידה ראשונה – שפה קולנועית (מהווה *)30%
 .1עבודת חקר  -ניתוח של סצנה מסרט  -שוט ביי שוט  -חובה.
הוראות מדויקות בהמשך)20%( .
 .2מבחן אנסין פנימי בשפה קולנועית  -חובה (נכתב ונבדק על ידי המורה המלמד).
()5%
 .3עבודה נוספת על פי בחירת המורה  -הרצאה ,מצגת ,שיתוף ,תרגיל מעשי)5%( .
אין להעביר למשרד החינוך את הציון על הערכה חלופית זו (כמו שנהוג במקצועות אחרים)
אלא לשמור את הציון עד כיתה י"ב ולדווח על פי ההנחיות.
*בסוף שנת הלימודים תשפ"ג ייאסף מדגם ממספר בתי ספר של עבודות שוט ביי שוט
לבדיקה ,הערכה ומשוב של הפיקוח באופן מקוון.

הנחיות לעבודת חקר שוט ביי שוט  -הערכה והיבחנות

ב .כיתה יא' – יב' – אמנות הקולנוע (מהווה )70%
 .1בחינת אנסין (שאלון ארצי  +שאלות מורה)  -מהווה  35%מציון הבגרות הפנימי בכיתה
יב' .הבחינה תתקיים בתאריך .20.4.2023
חלק א  -בחינת האנסין תבנה על בסיס סרט קצר אשר ישלח בתחילת השנה .במקביל,
יישלחו חומרי לימוד ונושאים אשר מותאמים לאנסין .התלמידים יענו על שלוש שאלות מתוך
חמש שאלות .ניקוד כל שאלה  20נק'.
חלק ב  -המורה ינסח שלוש שאלות בנושא רוחב (לדוגמא :ז'אנר ,אוטר ,תחנה בקולנוע)
מהן יבחרו התלמידים לענות על  2שאלות .ניקוד כל שאלה  20נק'.
*בחמ"ד  -ישלח אנסין מותאם לתלמידי החמ"ד ולפיו ישלחו נושאים שיופיעו באנסין.
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ג .הערכה מסכמת (מהווה .)35%
הערכה מסכמת תתקיים לבחירת המורה מתוך נושאי הלימוד :תחנות יסוד ,קולנוע
ותיאוריה ,קולנוע ישראלי ,קולנוע תיעודי ,ז'אנרים ,אות'ר ונושא בחירה.

שימו לב למיקוד ולבחירה.
הערכה לדוגמא :וידאו אסיי ,עבודת חקר ,מצגת שיתופית ,הרצאה בכיתה ,בניית מרחב
פיזיטלי ,מבחן ,יחידה מקוונת חמ"ד .לפי שיקול דעת המורה.

שימו לב  -באחריות המורה העיוני.ת להוביל ולסייע בכתיבת נייר עמדה של הפקת
פרויקט גמר מעשי .הנחיות מעודכנות לתשפ"ג יופיעו במרחב הפדגוגי.

לנוחותכם.ן מצורפת טבלת שקלול ציונים.

 50%הערכה חיצונית

 50%הערכה פנימית

סמל שאלון 061387

סמל שאלון 061283

תכנית הלימודים בהפקה

תכנית לימודים עיונית

פרויקט גמר קולנוע כולל:
נייר עמדה 10%
תיק הפקה 20%
פרויקט חצי גמר 10%
פרויקט הגמר 25%
מפגש ושיחה עם התלמיד.ה 35%

 15%הערכה בית ספרית חלופית (שהם
 30%מתוך  )100%שפה קולנועית.
 17.5%הערכה באמצעות בחינת אנסין
(של הפיקוח) בכתב (שהם  35%מתוך
.)100%
 17.5%הערכת מסכמת (שהם 35%
מתוך .)100

לשימושכם :חומרי למידה ,תוכניות לימודים ועדכונים כאן.
תכנית לימודים מקוצרת כאן

הפיקוח על הקולנוע והמדיה  -אגף א' אמנויות ,המזכירות הפדגוגית  -משרד החינוך
רחוב השלושה  , 2תל אביב evannara@education.gov.il 050-7156711

