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מורים ומורות יקרים,
את שנת הלימודים תש"פ סיימנו לא מזמן מתוך התגייסות ומאמץ לבנות ללא התראה מוקדמת מהלך של
למידה מרחוק והתמודדות עם מציאות משתנה בצל הקורונה .רצינו שוב להביע את הוקרתנו לכולכם על
העבודה המאומצת ,ההתגייסות ,היצירתיות והנכונות הרבה שהפגנתם תוך כדי תנועה ,במאמץ לייצר עבור
התלמידים שגרת למידה אפשרית בנסיבות המורכבות.
כעת כשאנו בפתחה של שנת הלימודים תשפ"א ,אנו מודעים לכך שמה שהיה כרוך במאמץ של סיום שנה ,הופך
להיות אתגר שיהיה פרוס על פני השנה כולה ,וכולנו מגיעים לשנת הלימודים בתחושה של אי וודאות ביחס
לרצף השנה והאתגרים שילוו אותנו במהלכה.
שגרת הלמידה המסורתית שלנו תופר ללא ספק במהלך השנה ונידרש כולנו להגמיש את עבודתנו ולהמשיך
להיות יצירתיים בתהליכי ההוראה והלמידה שנקיים .המאמץ גדול עוד יותר לאור העובדה כי עלינו ללמד
לאורך השנה כולה ולהע רך לתהליכי היבחנות שיהיו כולם מבוססים על עבודה עם התלמידים מקרוב ומרחוק
גם יחד .הלמידה וההיבחנות כרוכים שניהם בתכנון מחודש ומותאם המצב בו אנו פועלים.
על מנת לסייע לכם בהגמשת העבודה אנו מציגים במסמך זה את מיקוד הלמידה מתוך תכנית הלימודים.
מיקוד הלמידה הוא גם מיקוד הבחינה והתוכן הנלמד יהיה במקביל גם התוכן עליו יבחנו התלמידים בין אם
בהערכה פנימית ובין אם בהערכה חיצונית.
על מנת להערך לעבודה היברידית של למידה פנים אל פנים ולמידה מרחוק ,מופיעות במסמך זה הצעות לתכנון
ההוראה הלוקחות בחשבון צמצום של היקפי הלמידה במהלך השנה ושינויים שידרשו בהתאם למציאות של
מעבר מלמידה פנים אל פנים ללמידה מרחוק וחזרה.
לאורך השנה כולה נעמוד לרשותם ,עם צוות ההדרכה וכן באמצעות קורסי פיתוח מקצועי ,על מנת לסייע לכם
בהוראה מיטבית ,בביסוס למידה ובשימוש בדרכי הערכה ראויות ומהימנות.
לפניכם בטבלה המצורפת:
 .1טבלת מיקוד ההוראה להיבחנות לבגרות בחטיבה העליונה ובה פירוט של הנושאים להיבחנות
והנושאים שירדו מהחומר לבגרות.
 .2הצעה של מבחר חומרי הוראה המותאמים לפרטי התוכן ומתאימים גם להוראה מרחוק.
 .3מבחר השתלמויות וקורסי פיתוח מקצועי בהם מושם דגש על הוראה מרחוק בתחום הדעת
בהצלחה לכולם...
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