משרד החינוך
מנהל חברה ונוער
אגף תכנים ,תכניות ,הכשרה והשתלמויות

מחנכות ומחנכים יקרים!
אנו מקווים כי בריאותכם.ן ובריאות יקירכם איתנה.
אנו בפתחה של שנת לימודים מאוד מורכבת.
צוות אגף תכנים ותכניות במנהל חברה ונוער פיתח עבורכם.ן (בתיאום עם אגף חח"ק) ערכה
למחנכים ולמחנכות .ערכה זו נועדה לסייע בפתיחת השנה במציאות המורכבת אותה אנו חווים.

"זה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך"

נוסף לערכות עבורכם.ן ,במהלך השנה נשתף ונפיץ רעיונות ,אישים ואירועים העונים לכותרת "זה
סיפור איתו ראוי ילדים לחנך" .אם תרצו לשתף את כלל המחנכות והמחנכים בארץ בסיפור איתו ראוי
לחנך ,נא כתבו זאת כאן או שלחו לדוא"ל המופיע בהמשך.
מחנכות ומחנכים אשר ירצו לשתף מחנכים אחרים במערכים מוצלחים שלהם או רעיונות לפעילויות
עם כיתת החינוך ,נא שלחו לyanivbl@education.gov.il :
ואל תשכחו לציין את פרטיכם כדי שנוכל לכתוב בקרדיט – למי השיעור שייך.
אנו רוצים להמשיך ולסייע בידי המחנכים והמחנכות לאורך השנה ונשמח לשמוע מכם.ן למה השטח
זקוק ברמת התכנים והפעילויות.

בברכת הצלחה ושנה טובה!
רות קנולר לוי  -מנהלת אגף תכנים ותכניות
שושי שפיגל  -ממונה חינוך חברתי
יניב בלום  -מנהל מרכז הדרכה ארצי  -חברתי

ספריית החודש הראשון
לחצו על הספרים בכחול ותקושרו למערכים ,פעילויות ועזרים שונים לחודש הראשון

שעת חינוך :הכנה לצו ראשון

המאגר הלאומי לשיעורי חינוך

סרטוני השראה והתנדבות
לחצו על השמות ותקושרו לסרטונים קצרים

"ממעמקים" "דור טו דור"

השראה והעשרה
בחסות לשכת המדען הראשי

כיצד מפעילות מדינות אסיה את מערכות החינוך שלהן?  -מרכז
המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה
הוראה ולמידה מרחוק בכיתה ההטרוגנית ולתלמידים עם
מוגבלויות המשולבים בחינוך הרגיל  -אגף בכיר יישום חוק החינוך
המיוחד ,ההכלה וההשתלבות
היערכות לפתיחת שנת הלימודים הבאה )ספטמבר ) 2020בצל נגיף
הקורונה בישראל ובמדינות נבחרות – מרכז המחקר והמידע של
הכנסת
זרקור על המגמות המעצבות את החינוך  – 21אגף בכיר קשרי חוץ
מדמיינים את ספטמבר – תקציר בעברית
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דגמי הוראה (מרעננים) ללמידה מרחוק  -חטיבת הטמעת טכנולוגיות
חזרה לבית הספר – אנגליה – קישור לתקציר של לשכת המדען
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חזרה לבית הספר – ספרד – קישור לתקציר של לשכת המדען
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