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 כתיבת מערך שיעור משלב ערכים .1

 

 ובכל תוכן המתקשר לתוכנית הלימודים ניתן לבחור בכל אחד מתחומי הדעת הקרובים אליכם. 

 בשכבת הגיל שבחרתם מערכתית תוכנית ההעל פי  ניתן לבחור בכל ערך המתקשר לערכים המרכזיים. 

  שיעור.   יהיה באורך של שיעור המערך 

 'יש לשלב מתודה של למידה התנסותית כגון: משחק,דיון,סרט וכד . 

 

ם/קשיים מה הייתם של הקורס:  מה לקחתם? לאילו תובנות חדשות הגעתם? מה היו האתגרי תיעוד רפלקטיבי .2

 משפרים? מה אתם לוקחים אתכם לעתיד. 

 

 מחוון לבדיקת מטלת הסכום:

 

 

 

 

 הרכיב   הניקוד המלא 

 נקודות   20
 

רקע תיאורטי  -. מבוא 1 
על חינוך הערכי 

 וחשיבותו

ניתן לבחור בכל אחד מתחומי הדעת הקרובים אליכם ובכל תוכן   נקודות    40

 המתקשר לתוכנית הלימודים .

 יתן לבחור בכל ערך המתקשר לערכים המרכזיים על פי התוכנית נ

 המערכתית  בשכבת הגיל שבחרתם.

   .מערך השיעור יהיה באורך של  שיעור 

 

דוגמה לפיתוח מערך . 2
שיעור משלב ערכים 
 בתחום דעת נבחר. 

 נקודות   40
 

רפלקציה על  . 3 
ההתנסות בקורס ועל 

 התהליך כולו

 סה"כ  נקודות 100
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