תוכנית על מה דע יורדת לכיתה ג' – החל מהשנה הקרובה הפיילוט מתרחב!
תוכנית על מה דע פועלת זה שש שנים בבתי הספר היסודיים בכיתות ד'-ו' ,בהצלחה מרובה.
אשתקד נתקבלה החלטה משותפת של משרד החינוך והמרכז הישראלי למצוינות בחינוך
להרחיב את התוכנית כך שתחל כבר בכיתה ג' .זהו מהלך שאתגר בצדו ,הדורש היערכות
מתאימה כך שיתאים באופן מיטבי לשכבת גיל זו.
בשנת הלימודים תשע"ח אנו מתכננים להמשיך את הפיילוט שיצא לדרך בשנה החולפת ,על
מנת להמשיך ולבחון את המשמעויות השונות של הפעלת התוכנית בכיתה ג' ,ללמוד וליישם
לקחים ולהכין את התוכנית באופן מיטבי להפעלה בשכבת גיל זו בהיקף נרחב יותר ,בתקווה
החל משנת הלימודים תשע"ט.
מתוקף הפעלתכם את תוכנית על מה דע ,אנו מזמינים אתכם לקחת אתנו חלק בפיילוט
זה ,ולסייע באופן פעיל בעיצוב התוכנית לשנים הבאות.
עקרונות ההפעלה של הפיילוט:


אנו נעביר לשימושכם מספר יחידות לימוד אשר פותחו במיוחד לכיתה ג' ,בהתאם
לתוכניות הלימודים בכל אחד מתחומי הדעת ,מתמטיקה ומדעים .יחידות לימוד אלה
יועברו על ידי המורים בכיתותיהם .אנו מבקשים שתעבירו לפחות  8שיעורים בתחום
הדעת (מתמטיקה ו/או מדעים) ,על מנת שנוכל לקבל התרשמות מגוונת.



צוות המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ילווה את הפעלת התוכנית בכיתה ג' מקרוב,
על מנת ללמוד מן השטח .במקביל ,ייבנו כלי הערכה ובקרה אשר באמצעותם
יתבקשו המורים לשתף אותנו בלקחיהם מההפעלה בהיבטים שונים ,כגון התאמת
יחידות הלימוד לרמה ולבשלות התלמידים ,השפעת התוכנית בבית הספר ועוד.
מעבר לכך ,אנו נשמח ונברך על כל משוב נוסף שנקבל אשר יסייע לנו לשפר ולעצב
את התוכנית.



המורים יעדכנו את צוות המרכז מראש מתי הם מתכננים ללמד את יחידות הפיילוט
על מנת לאפשר לנו לצפות וללמוד מכם במהלך השיעור בכיתה.



המורים יתבקשו למלא טופס משוב קצר לאחר כל שיעור של הפיילוט ולהעבירו
אלינו .מעבר לכך ,אנו נשמח ונברך על כל משוב נוסף שנקבל אשר יסייע לנו לשפר
ולעצב את התוכנית.

לשאלות ולפרטים נוספים בנוגע לפיילוט ,ניתן לפנות למנהל התוכנית מויש ברדיצ'ב בדוא"ל:
moishb@excellence.org.il
אנא הקליקו ומלאו את הפרטים הרלוונטיים.

בתודה מראש על הנכונות להליכה המשותפת בדרך החדשה!
בברכה
מויש ברדיצ'ב
סמנכ"ל ומנהל תוכניות מצוינות  2000ועל מה דע

