
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

של קבוצת מורים  התנסות 

בשימוש בכלי הסטנדרטים  

 בהתהוותו
   

 
  

 ר צילה שלום"ד

 

   



 מטרות -התנסות מורים 

לבדוק את אופן העבודה של מורים עם סטנדרטים על פי המתווה  

החדש ולהשביח את פיתוח הסטנדרטים באמצעות המשוב  

 (בדיקת התוצר ושיפורו)מהמתנסים 

 

לקבל מידע ראשוני על רמת התיווך הנדרשת למורים כהכנה  

לשימוש בסטנדרטים וללמוד על דרכים מתאימות להכשרת מורים  

 (הטמעה)לשימוש בהם 

 

לקבל מידע ראשוני על הערך המוסף של סטנדרטים כאלו למורה  

ככלי התורם לידע המקצועי וליכולת להתקדם בעבודת הפדגוגית 

 (המשך פיתוח)

   

 

 



 תיאור הביצוע    –התנסות מורים 

    
 :משתתפים 

 מנהלת הפרויקט ושלושה מפתחים: הצוות

,  תפקידים, מגוון התמחויות)ב "מורות לכתיבה בחט 12: המורות

 (וותק, מיצבים

 שישה מפגשים: מספר המפגשים

 שלוש וחצי שעות כל מפגש  : משך המפגשים

שלושה בחודש מרס ושלושה במאי במקביל  : תקופת המפגשים

 (חצי שנה אחרונה של הפיתוח)לתקופה האחרונה של הפיתוח 

 משובים, דיונים, סדנאות, הרצאות: פעילויות המפגשים

 כתיבת משובים, התנסות, קריאה: פעילויות בין המפגשים

 



 תכנית המפגשים –התנסות מורים  

   

    

 המנחה/המרצה הפעילות נושאי המפגש '  מפגש מס

1 

  

  

 מבוא ורציונל

 סוגות השיח

 התנסות בכתיבת טקסטים,  התכנסות וסבב היכרות

 'סוגות השיח הכתוב והפקתן בכיתה ז: הרצאה

 הרציונל של ההשתלמות: מבוא

 טקסטים של תלמידים  בסוגות שונות: סדנה ומליאה

  

  

 צוות מיקוד מורים

 דורית רביד' פרופ

 ר צילה שלום"ד

 אורנה דוידי בראלי

 התפתחות שפה מאוחרת 2

בסוגה    TOP-DOWN-ממד ה

 הנרטיבית

  

 התפתחות שפה מאוחרת : הרצאה

  TOP-DOWNמבוא לניתוח -הסוגה הנרטיבית  

 י סטנדרטים  "סדנה לניתוח טקסטים נרטיבים עפ

 הכלי להערכת כתיבה והשימוש בו -משוב 

  

 ר עמליה בראון"ד

 גיא שעשוע

 צוות מיקוד מורים

בסוגה    TOP-DOWN-ממד ה 3

 העיונית

  

בסוגה    TOP-DOWN-ממד ה

 המידעית

 'י תלמידי כיתות ז"מאפייניהם והפקתם ע  -טקסטים בסוגה העיונית 

 "מטה-מעלה"רמות  6-סדנה בהערכת טקסטים ב

 'י תלמידי כיתות ז"מאפייניהם והפקתם ע  -טקסטים בסוגת המידע  

 "מטה-מעלה"רמות  6-סדנה בהערכת טקסטים ב

 הכלי להערכת כתיבה כאמצעי יעיל למורים -משוב 

  

 נדן-גניה חביב

 אורנה דוידי בראלי

 צוות מיקוד מורים

 תחביר שיח 4

 ממד הביניים

  

 לקראת שלושת המפגשים הבאים: פתיח

 ב"ידע תחביר שיח בחט: הרצאה

 רמות בטקסט עיוני 6-הערכת תחביר שיח ב: סדנה

 לאחור ולפנים, כאן ועכשיו –משוב 

  

 ר צילה שלום"ד

 דורית רביד' פרופ

 נדן-גניה חביב

 צוות מיקוד מורים

 '  התפתחות ידע מילוני וביטויו בכתיבה של תלמידי כיתה ז:  הרצאה  Bottom-Up-ממד ה 5

 הערכת רכיבים מילוניים בטקסטים כתובים: ה  סדנה: סדנה

 שיחת משוב? האמנם -התבוננות חדשה 

 רונית לוי

 אורנה דוידי בראלי

 צוות מיקוד מורים

6   

 הערכת טקסטים

 בשלושה ממדים

 סיכום ההתנסות

 :היצג מסכם לפי סוגות -ממדים  3-ניתוח  ב: הרצאה 

 הטקסט הסיפורי  

  המידעיהטקסט 

 הטקסט העיוני  

 ממדים שיחת משוב ודברי סיכום 3-סדנת התנסות בהערכת טקסטים עיונים ב

  

 גיא שעשוע  

 נדן-גניה חביב בראלייאורנה דוידי 

 גיא שעשוע  

  

 צוות מיקוד מורים



  
   

    
קיים צורך בכלי אחיד להערכת כתיבה שיתייחס לקריטריונים ברורים א-

 .בטקסטים

המורים יכולים לעבוד עם סטנדרטים בשש רמות ולהעריך טקסט כתוב  ב-

 .באופן מושכל ומדויק על פי ניסוחי מסמך הסטנדרטים

 .המורים מעוניינים ללמוד את הרקע התיאורטי שעומד מאחורי הכליג-

 .דרך ההטמעה הנכונה כוללת מספר מפגשים של לימוד בצד התנסותד-

חשוב להראות למורה את הקשר בין אפיוני השפה השונים כדי להבין כיצד ה-

 .תתקבל תמונה שלמה על רמת הכתיבה של התלמיד

 .יש צורך ליצור טבלה אחת של שלושת הממדיםו-

 .  יש צורך לשוב ולהאחיד את המושגים שננקטים במסמךז-

 הלקחים מההתנסות סיכום המסקנות והפקת 


