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 2016פברואר  25  

 באדר א' תשע"ו זט"  

 לכבוד

 ציבור עובדי ההוראה

 מפקחים, מנהלים ומורים

 שלום רב,

 
 מיזם משרד החינוך בשיתוף עמותת סנוניתהנדון: 
 מורים יוצרים תוכן דיגיטלי בשפה הערבית          

 

 . 21-להתאים את תהליכי ההוראה, הלמידה והערכה בכיתה למאה ה פועלמשרד החינוך 

בשיתוף עם עמותת סנונית  ,כחלק מפעולותיו הרבות בתחום, משיק משרד החינוך בימים אלה

 מיזם חדש, "מורים יוצרים תוכן דיגיטלי בשפה הערבית".

הערבי, הדרוזי והבדואי בפיתוח יחידות  ים:בנסגרת המיזם יוכשרו מורים דוברי ערבית מהמגזר

חינוך לשוני ערבית, חינוך דתי ומורשת, בשפה הערבית במקצועות רבי מלל : מתוקשבות הוראה 

 . היסטוריה, מולדת וגיאוגרפיה

לשונות, חדשנות  , מתן מענה21-יחידות ההוראה, שיפותחו יכללו את מרכיבי  אוריינות המאה ה

תתבצע בסביבת פיתוח חדשנית הכוללת מחולל לומדה עבודת הפיתוח וקידום למידה משמעותית. 

 וכלי פיתוח מתקדמים ותלווה בתמיכה מקצועית של מומחים בתחום.

ש'  30בהיקף מצטבר של יוזמנו להשתתף בקורס ייעודי המצ"ב, מועמדים שיעמדו בקריטריונים 

בשני מפגשים אשר ילמדו אשר יתקיים בשלושה ימים מרוכזים במהלך חופשת האביב וימשך 

 מרחוק.

-עובדי הוראה שיצטיינו במהלך הקורס ויבחרו להשתתף בתכנית, ילוו על ידי מומחי תוכן טכנו

 בשכר וישתתפו בהשתלמות נוספת.גמלו וית זפדגוגיים במהלך שנת הלימודים תשע"

 .2016 במרץ 6עד לתאריך  טופס הרשמה מקווןבקשת הצטרפות לתכנית ניתן להגיש באמצעות 

על בסיס המלצת מנהלים, מפקחים ומיון על פי קריטריונים  הודעה למועמדים, שיבחרו

 . 2016 מרץב 20המפורטים בהמשך, תתקבל עד לתאריך 

 . גילה לוימ, שאלות והבהרות ניתן לקבל החינוכיבענן יפורסמו נוספים  פרטים

 בברכה,

 

 

 

 רוני דיין
מנהל אגף 

 טכנולוגיות מידע

 דליה פניג
 מ"מ יו"ר 

 המזכירות הפדגוגית

 עירית בירן
 מנהל  ניתסג

  הפדגוגיהמינהל 

 מירי גוטליב
  מנהלת אגף א'
 פיתוח מקצועי

https://docs.google.com/forms/d/1HFnMtPEZ8imXG81RzdWTNwNXQWd0WkPQE_etRcLEVJI/viewform
mailto:gilale@education.gov.il
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 העתקים:

 ראש מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע –עופר רימון 

 מנהל אגף א' במגזר הערבי –עבדאללה חטיב 

 מנהלת אגף חינוך דרוזי וצ'רקסי –איה חיראדין 

 ממונה על החינוך הבדואי –מוחמד הייב 

 מפקחת תקשוב ארצית –רונית נחמיה 

 הערבישוב במגזר מחמפקח  –נימר ביאעה 

 במגזר דרוזי והצ'רקסי-מפקח על החינוך המדעי והטכנולוגי-אכרם איברהים

 מזכירות פדגוגית –ממונה פדגוגיה דיגיטלית  – איימן זועבי

 מפקחי וממוני תקשוב מחוזיים

 

 

 מורים יוצרים תוכן דיגיטלי בערביתקריטריונים לקבלת עובדי הוראה לקורס 

 . במקצועות רבי מללשנים(  3בעל ניסיון פדגוגי מוכח )מעל  .1

וראה "מורה יזם" שפיתח ויישם שימוש של יחידות תוכן המשלבות תקשוב בתהליכי הה .2

 כחלק שוטף ואינטגרלי מתכנית העבודה הבית ספרית. והלמידה

בעל שליטה במיומנויות מחשב ומידע והיכרות/התנסות בשילוב כלים פתוחים,  .3

 ים, סימולציות ומשאבי מדיה ביחידות תוכן ברמה גבוהה. יישומונ

מפקח  או , מפמ"ר במקצועות רבי מללחינוכי)מנהל מוסד  יםתפקיד ישל בעל ותהמלצ .4

 תקשוב מחוזי( באשר ליכולת המועמד לפתח יחידות הוראה משולבות תקשוב.  

 

 

 

 


