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 שלוש משימותמתוך   בלבד התלמיד יענה על שאלה אחת    חלק של האוריינותב 

  לבחינה.  יקבעו אשר

  החלק של הPBL :  לנדרש וללא שינוי.יתקיים  בהתאם למה    

 

 

  תכנון שנתי בזמן שגרת קורונהאנו ממליצים על    .ב

 

 : באופן היברידי. המורה יחליט ניתן ללמד    מירב המשימות ככלל  את  אוריינות

 בהתאם לנסיבות  ולאופי המשימה מה ללמד  פנים אל פנים ומה ללמד מרחוק.

 .בנדון הצעה  בהמשך מפורטת 

  יש להיערך מבעוד מועד ללמידה המתאימה למבניות שתבחרו על   : 30%מרכיב

מנת לקיים את הלמידה במיטבה, כמובן הלמידה פנים אל פנים יש לקיימה לפי 

 הוראות משרד החינוך על פי אותה נקודת זמן.   

  החלק של הPBL :   בין הלימוד  תכנן את החלוקה על המורה לגם בחלק זה

להיעזר   בפרויקטים בתחום המנהלי ניתן  פנים. מרחוק  לבין לימוד פנים אל

ובתחום ההנדסי בתוכנות הסימולציה  החינמיות כגון :   MOODLE -בכלים של ה

EWB ,MULTISIM ,TINKERCARD .ואחרות 

 

 מלאסגר  תקופה של לתכנון   ג.         

  ולהעביר את ההוראה  ) עלול להיות בחודשי החורף ( מלא יש להיערך למקרה של סגר

 למרחוק בלבד.במלואה 

  תכנים לימודיים שניתן ללמד מרחוק ברצף מלא מומלץ  " לשריין " למקרה של סגר ,

 .מתמשך  לכל תקופת הסגר ) בין חודש לחודשיים (

  ,להקל  ולעזור יעשה את המיטב במידה ויוחלט על סגר , הפיקוח על מוט"ל  טכנולוגי

  לכך.ויבחן דרכים למורים 

 

 

 



 

 להוראת המדע וטכנולוגיה על פי שני תרחישים אפשריים,  להלן  הצעה לתכנית שנתית ד.          

 למידה היברידית  )משולבת קרוב+ רחוק(  או למידה מרחוק 
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