
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 אנגלית   שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 על יסודי  שעות PLC 30: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

 בניית ושימור קהילה מקצועית לומדת תומכת 
 

 חטיבה עליונהמורים   :קהל היעד

  סינכרוני -סנכרוני/ א :היקף ומבנה הקורס 

  10 :מס' מפגשים

 20-22:30  שני :יום הקורס

  27.12.2022 :מועד פתיחה

 ד"ר אירית אבני מרצה הקורס:

 
 אודות המרצה 

 רכזת אנגלית, מדריכה במשרד החינוך
 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

וביצוע המשימות ביחידות  בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .ההשתלמותיש לקחת חלק פעיל בכל חלקי  •

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
כל משימות הקורס כולל גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 טרות מסגרת הפיתוח המקצועי מ

 בניית ושימור קהילה מקצועית לומדת תומכת 
 הטמנת תוכנית לימודים מחודשת לפי סטנדרטים

 יצירת כלים לאפשר למידה מרחוק, למידה היברידית וצורכי השעה 
 ולמידה משמעותית של ספרות אנגלית לפי תוכנית הלימודים החדשה הוראה 

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

Modules, COBE, Literature Aligned Curriculum 2020,Digital Courses, Vocabulary  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 רכיבים יישומים 

 

 בקורס  פירוט המפגשים

יום  

 בשבוע

 מקום  נושא  שעות  תאריך 

סינכרוני/ /פ"אפ)

 סינכרוני/אחר( -א

 מרצה 

-20:00 27/12/22 ב 1

22:30 

Opening session, Expectations 

and challenges, Moodle, Final 

assignment 

ד"ר אירית  סינכרוני 

 אבני

-20:00 10/1/23 ב 2

22:30 

Assessment Modules  ד"ר אירית  סינכרוני

 אבני

-20:00 24/1/23 ב 3

22:30 

Projects, COBE, and BOOST  ד"ר אירית  סינכרוני

 אבני

-20:00 31/1/23 ב 4

22:30 

Aligned Curriculum 2020 ד"ר אירית  סינכרוני -א

 אבני

-20:00 14/2/23 ב 5

22:30 

Assessment COBE  ד"ר אירית  סינכרוני

 אבני

-20:00 28/2/23 ב 6

22:30 

Literature according to the 

Aligned Curriculum 

ד"ר אירית  סינכרוני -א

 אבני

-20:00 21/3/23 ב 7

22:30 

Teaching Vocabulary and 

assessment 

ד"ר אירית  סינכרוני -א

 אבני

-20:00 2/5/23 ב 8

22:30 

Writing- Modules C&G  ד"ר אירית  סינכרוני

 אבני

-20:00 16/5/23 ב 9

22:30 

Dig into Digital  ד"ר אירית  סינכרוני

 אבני

-20:00 6/6/23 ב 10

22:30 

Summary and presentation 

participants' ideas 

ד"ר אירית  סינכרוני 

 אבני

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הקורס  תמטל

 מטלות ורפלקציה 3

Final Task: Write a reflection on the course 

(200 words)  

  

 דרכי הערכה 

1. Aligned Curriculum 2020    :31.1.23מועד הגשה:  20%אחוז הציון 

2. Literature according to the Aligned Curriculum   :28.2.23מועד הגשה:   20%אחוז הציון 

3. Vocabulary and assessment   :21.3.23מועד הגשה:  20%אחוז הציון 

4. Reflection    :20.6.23מועד הגשה:  40%אחוז הציון 

 

 הביבליוגרפי

• https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/english/Chativa-Elyona/Bagrut/updates/5-
points-December2020.pdf 

• https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/english/Chativa-Elyona/Bagrut/updates/4-
points-December2020.pdf 

• https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/english/Chativa-Elyona/3-points.pdf 

• https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/english/Chativa-
Elyona/Bagrut/literaturehandbookpedagogy2022.pdf 

• https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/english/Chativa-
Elyona/Bagrut/literaturehandbookrequirements2022.pdf 

• https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/Curriculum2020.pdf 

• https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/CurriculumTable2020.pdf 

• A Practical Guide for Teaching Vocabulary updated 

 

 
 
 

https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/english/Chativa-Elyona/Bagrut/updates/5-points-December2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/english/Chativa-Elyona/Bagrut/updates/5-points-December2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/english/Chativa-Elyona/Bagrut/updates/4-points-December2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/english/Chativa-Elyona/Bagrut/updates/4-points-December2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/english/Chativa-Elyona/3-points.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/english/Chativa-Elyona/Bagrut/literaturehandbookpedagogy2022.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/english/Chativa-Elyona/Bagrut/literaturehandbookpedagogy2022.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/english/Chativa-Elyona/Bagrut/literaturehandbookrequirements2022.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/english/Chativa-Elyona/Bagrut/literaturehandbookrequirements2022.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/Curriculum2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/CurriculumTable2020.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/English/PracticalGuideVocabSep6.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 

 
 

 אודות המרצה 
 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 
 

  

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

