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 א"תשע חשון ' ל 'א יום
 2010 בנובמבר  00

 
 ספרית בית עבודה תכנית לאישור מחוון -" 12 -ה למאה החינוך מערכת התאמת"

 

 . בית ספרית להלן מחוון לאישור תוכנית עבודה

 . ת התקשוב/כמו רכז, עליך לפנות לאנשים המתאימים ,אם המידע הדרוש אינו בידך

 

 :סמן את המתאים :הספר בבית מורים צוות י"ע הוכנה הספר בית מציג אותה העבודה תכנית .2

 לא                כן               : המנהל בהובלת

 כמעט כולם/ כולם מהמורים             1/2מהמורים              1/3 :הספר בבית מוריםל מוכרת

 

 חוץ והדרכות ספריות בית השתלמויות ,הדרכות) ה"עו של מקצועיפיתוח ל תכנית מצורפת העבודה לתוכנית .1

 :סמן אלו פעולות מתוכננות .לתוכנית בהלימה הנמצאת( ספריות בית

 הדרכה  2.1

שלז הדרכות "קיים לו :    רכז תקשוב            מדריך אשכול       מדריכי תחומי דעת   

 בנושאיםמדריך רכז התקשוב :     פורטל בית ספרי י   כלי ניהול פדגוג   תקשורת ליווי המורים   

   בנושאיםמדריך מדריך אשכול:  פורטל בית ספרי  כלי ניהול פדגוגי  תקשורת ליוויהו דותיהצטיה   

מדריכי חוץ בתחומים  :    כישורי שפה       מתמטיקה     מדעים      אנגלית   אחר:   _____ 

 קורסים 2.2

       לא           כן                   :רס הבית ספריבקו ז מותאם ליומן"קיים לו

 ה"במרכז פסג -כז תקשוב ר             "אבני ראשה"ב – מנהל   :בקורסיםשיבוץ בעלי תפקידים 

 
 

 :סמן את המתאים  :ספרית הבית תוכניתב .3

 מלא  לקי   ח    לא קיים : התקשוב בנושא ס"בי שלוהתפיסה החינוכית  המוצא נקודתתיאור 

 מלא      חלקי   לא קיים                                      :        הבאות שנים לשלוש שאפתני חזון הצגת

 

 

  : לפי הפירוט הבא, א"הנוכחית תשע לשנת הלימודים דרכי פעולה התוכנית מציגה. 4

 הספר בית אתר 4.2

 ____________________________________ כתובת האתר

 :סוגי המידע המופיעים באתר בית הספראת סמן    4.1.1

 הספר בית אודות 

 ת/המנהל דבר 
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  ספריים בית ואירועים פעילויותלוח  

 ספריים ביתה אירועיםהו פעילויותפירוט ה  

 האם כיתותלמספר מועט של  האם כיתותלמחצית מ האם כיתות כמספר:כיתתיים מרחביםקיום 

 כיתותלמספר מועט של     כיתותמחצית מהל   כיתותה כמספר : ת שעות במרחביםמערכקיום 

 . על האתר ועדכונו אחראי ספרי הבית התקשוב ת/רכז 4.1.2

 חודשי      שבועי     יומי   : תדירותסמן את ה

 הבית שיעורי, הנלמד על הכיתתיים רחביםהתוכנית מציגה את מספר המורים הערוכים לדווח במ 4.1.3

 .לשילוב כל המורים בתהליך הדיווח וגם תוכנית 'וכו מחנכת הודעות, כיתתיים אירועים גם כמו נושנית

  :המורים הערוכים לדווח במרחבים הכיתתייםכמות  סמן את 

  המורים             כל 1/2             מהמורים 1/4            מהמורים מהמורים 1/4 -פחות מ 

 לא                כן                     לשילוב כל המורים בתהליך הדיווח סמן האם קיימת תוכנית

 

 

 

 פדגוגי ניהול 4.1

, איחורים, נוכחות על ממוחשבת בצורההערוכים לדווח  המוריםהתוכנית מציגה את מספר  4.2.1

ך וגם קיימת תוכנית לשילוב כל המורים בתהלי. וציונים בית שיעורי הכנת, משמעת, היעדרויות

 .הדיווח

  :סנט"במנבהמורים הערוכים לדווח כמות  סמן את -חובה*

                כל המורים 1/2             מהמורים 1/4            מהמורים מהמורים 1/4 -פחות מ 

 לא      כן                     סמן האם קיימת תוכנית לשילוב כל המורים בתהליך הדיווח

 או

 _________את שם התכנה ציין , מת תוכנה חילופית במידה וקיי

  :תוכנה חלופיתבהמורים הערוכים לדווח כמות  סמן את   

                כל המורים 1/2             מהמורים 1/4            מהמורים מהמורים 1/4 -פחות מ 

 לא                    כן       סמן האם קיימת תוכנית לשילוב כל המורים בתהליך הדיווח

 אופציה

  :יונת דוארבהמורים הערוכים לדווח כמות  סמן את   

                כל המורים 1/2             מהמורים 1/4            מהמורים מהמורים 1/4 -פחות מ 

      לא כן                     סמן האם קיימת תוכנית לשילוב כל המורים בתהליך הדיווח

 

  :ס"במנבהמורים הערוכים לדווח כמות  סמן את   

                כל המורים 1/2             מהמורים 1/4            מהמורים מהמורים 1/4 -פחות מ 

 לא      כן                     סמן האם קיימת תוכנית לשילוב כל המורים בתהליך הדיווח
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לשם קבלת החלטות וגם  ףטשו באופן דוחות להפיקהערוכים  המוריםר התוכנית מציגה את מספ 4.2.2

 . תוכנית לשילוב כל המורים בתהליך

  :נטס"במנבלהפיק דוחות  המורים הערוכיםכמות  סמן את   

                כל המורים 1/2             מהמורים 1/4            מהמורים מהמורים 1/4 -פחות מ 

 לא      כן                     הפקהתוכנית לשילוב כל המורים בתהליך ה סמן האם קיימת

 

  :ס"במנבלהפיק דוחות  המורים הערוכיםכמות  סמן את  

                כל המורים 1/2             מהמורים 1/4            מהמורים מהמורים 1/4 -פחות מ 

 לא      כן                     הפקהכל המורים בתהליך ה סמן האם קיימת תוכנית לשילוב

 

   

 לא   כן               : ממוחשב באופן התעודותבית הספר ערוך להפקת  4.2.3

 לא   כן                     סמן האם קיימת תוכנית להכשרת צוות להפקת התעודות

 ___________   _______________________________________:נמק, אם לא

 

 

 

  ה"תהליכי הל 4.3

כל ב בשבוע שעתיים לפחות מתוקשבת ולמידה להוראההתוכנית מציגה את מספר המורים הערוכים  4.3.1

 .וגם תוכנית לשילוב כל המורים המלמדים את תחום הדעת, בכל תחומי הדעת גילה שכבות

 :במקום המתאים Xן סמ

 מולדת /גיאוגרפיה אנגלית מדעים מתמטיקה כישורי שפה 

      כל המורים             

      מהמורים             1/2

      מהמורים             1/4

 1/4 -פחות מ

 מהמורים

     

 

 

 

 

 

 

 

 לא    כן                     סמן האם קיימת תוכנית לשילוב כל המורים בתהליך

             

וגם תוכנית  הכיתתי במרחב המתוקשב השיעור להעלאת התוכנית מציגה את מספר המורים הערוכים 4.3.2

 . לשילוב כל המורים בתהליך

  :הפעלהל המורים הערוכיםכמות  סמן את   

              כל המורים 1/2             מהמורים 1/4            מהמורים מהמורים 1/4 -פחות מ 

 לא    כן                     סמן האם קיימת תוכנית לשילוב כל המורים בתהליך
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תוך שימוש בכלים  והתלמידים המורים בקרבמיומנויות תקשוב  להטמעת שנתי תכנוןהתוכנית מציגה  4.3.3

 . דעתבתחומי ההמשולבים מתוקשבים 

 :במקום המתאים Xן סמ

כישורי  

 שפה

/ גיאוגרפיה אנגלית מדעים מתמטיקה

 מולדת

      מעבד תמלילים

      טרוניגיליון אלק

                   כלי להכנת מצגת

כלי לעבודה 

 שיתופית

     

      _________:אחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   תקשורת 4.4

     ערבית /בשפה העברית ת בלמידה שיתופיתומעורבהשל כיתות התוכנית מציגה הערכות לשילוב     4.4.1

     :הכיתותסמן את מספר . (או עם בתי ספר אחרים/בתוך בית הספר ו)

             כיתה אחת       שתי כיתות      שלוש כיתות ארבע כיתות ויותר 

 לא                כן                     בתהליךנוספות  כיתותסמן האם קיימת תוכנית לשילוב            

אנגלית שפה הב שיתופית ת בלמידהומעורבהת תלמידים וקבוצהתוכנית מציגה הערכות לשילוב  4.4.1

סמן את מספר  (.ספר רלוונטייםתשלח רשימה של בתי ) בשאיפה עם תלמידים ממדינה אחרת

  :של התלמידים קבוצותה

  קבוצת תלמידים אחת   שתי קבוצות של תלמידים    שלוש קבוצות של תלמידים ויותר 

 .לקחת חלק בלמידת עמיתים מתוקשבת ערוכיםהמורים  4.4.2

  :למידה זול ורים הערוכיםהמכמות  סמן את   

                כל המורים 1/2             מהמורים 1/4            מהמורים מהמורים 1/4 -פחות מ 

 לא                כן                     סמן האם קיימת תוכנית לשילוב כל המורים בתהליך

להורים כחלק  שורת מתוקשבת בין המוריםתקהתוכנית מציגה את מספר המורים הערוכים לקיים  4.4.3

   .כנית לשילוב כל המורים בתהליך זהוגם תו מהתרבות הארגונית

  :לתקשורת מתוקשבת עם הורים המורים הערוכיםכמות  סמן את   

                כל המורים 1/2             מהמורים 1/4            מהמורים מהמורים 1/4 -פחות מ 

 לא                כן                     קיימת תוכנית לשילוב כל המורים בתהליךסמן האם 

למורים כחלק תקשורת מתוקשבת בין המנהל התוכנית מציגה את מספר המורים הערוכים לקיים  4.4.4

 .זה וגם תוכנית לשילוב כל המורים בתהליךמהתרבות הארגונית 

  :מנהלתוקשבת עם הלתקשורת מ המורים הערוכיםכמות  סמן את   
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 _______________________________________________________ :המלצת רכז האשכול

 ____________________:חתימה______        ____________:שם____________      :תאריך

 

 

 החלטות מנהל מדע וטכנולוגיה

 

                כל המורים 1/2             מהמורים 1/4            מהמורים מהמורים 1/4 -פחות מ 

 לא                כן                     סמן האם קיימת תוכנית לשילוב כל המורים בתהליך

 מאושר  מאושר בתנאי 

 ________________:   תאריך
 ________________:       שם

 ________________:   חתימה

 ________________:   תאריך
 ________________:       שם

 ________________:   חתימה

 : פירוט התנאים 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 


