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שליחי ושליחות הלכה יקרים,
לפניכם מארז של חמש ערכות הדרכה למורה להוראת הלכה.

מטרת הערכות:

- להוביל שיח פדגוגי שיתופי סביב סוגיות דידקטיות וערכיות בהוראת ההלכה

- לתת למורים כלים יישומיים להוראה מיטבית של ההלכה

- להוביל את המורים לחשיבה עצמאית והעצמה אישית

מה כוללת כל ערכה? 

בכל ערכה יש מארז כרטיסיות החושפות את המורים לעקרונות דידקטיים ולאסטרטגיות להוראה מיטבית 
בהלכה. כל ערכה מתמקדת בנושא דידקטי אחר:

ערכה מס' 1 - טיול והלכה מה הקשר?

- האתגרים בלימוד ההלכה

- ההישגים בהוראת ההלכה

- המסגרת החווייתית של הוראת ההלכה בתכנית 'מטיילים בשבילי ההלכה'

ערכה מס׳ 2 - צופים למרחוק - זום אאוט

- שיקולי דעת בבניית תכנית עבודה שנתית

- תכנון נושאים ספיראליים בהלכה

ערכה מס׳ 3 - זום אין - מתכננים יחידת הוראה

-מוקדי הלמידה בהוראת ההלכה

- תכנון יחידת הוראה בהתאם למוקדי ההוראה 

ערכה מס׳ 4 - ממוקדים ערכים - מתכננים שיעור במוקד ערכים

- הקניית ערכים והפנמת ערכים

- אסטרטגיות לבחירת ערך ועיבודו

- אסטרטגיות להפנמת ערך בשיעורי הלכה

ערכה מס׳ 5 - מיישמים את ההלכה

- חינוך להפנמה מול חינוך לציות

- חינוך ליישום ההלכה בכיתה ומחוצה לה

- אסטרטגיות ללימוד יישום ההלכה בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית.

מה מכיל כל כרטיס?

לדיון.  שאלות  או  תרגיל  מובאים  ולאחריו  ועוד,  מידע  מקור  דילמה,  הדגמה,  סיפורי,  גרעין  מכיל  כרטיס  כל 
בעזרת הכרטיסים מקבלים המורים כלים ללימוד הלכה תוך המחשה והפנמה של העקרונות המנחים. המורים 
מוזמנים להביע את דעתם על האסטרטגיות ולהציע דרכים חלופיות הנתמכות על העקרונות שנלמדו. בסיום 

יש כרטיס המסכם את נושאי הערכה וצידה לדרך בדמות אמרות הקשורות לנושא.

כיצד נשתמש בערכות?

כל צוות או זוג מורים קורא ביחד את הכרטיסים ודן בהם לפי ההנחיות. לעתים מובילים הכרטיסים לתרגיל 
קצר שמטרתו לבטא את הצד היישומי של העיקרון הנלמד. כל מורה מחזיק את כל הערכה בידיו ובכל פעם 
מורה אחר קורא ומנחה את הדיון או המשימה הקשורה לכרטיס שבידו. לחלופין, ניתן למנות מוביל לקבוצת 
המורים - רכז המקצוע וכדומה, שיוביל את הדיון וינחה את ביצוע המשימות לאחר שאחד המורים קרא את 

תוכן הכרטיס. 

בהצלחה רבה!
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ערכה מס' 6 - מושגים בהלכה 6 מושגים בהלכה הבחנה בין מילה למושג- הבחנה בין מושגי בסיס למושגי תוכן- אסטרטגיות לשילוב מושגים בהלכה- טיפים לשימוש במילון מושגים  




