חובקים עולם הנחיות להוראה למורים  +הנחיות למתן ציון פנימי
תוכנית הלימודים "חובקים עולם" פותחה ברוח אקולטורציה הומנית מבחינת תפיסת עולם ,ומבחינת
תכנים ופעילויות מלוות
 החל מתחילת שנת תשע"ו  -ספטמבר  2015המקצוע חובקים עולם מאושר למסלולי 9-10
 לא ניתן ללמוד ולהיבחן הן במקצוע "חובקים עולם" והן במקצוע "גיאוגרפיה" יש לבחור וללמד
אחד מהמקצועות.
 האופק הבגרותי של "חובקים עולם" הוא מקצוע גיאוגרפיה הנלמד למסלול  12ולמסלול בגרות

מה השתנה במבחן ובהערכה החלופית המאושרת לציון פנימי?
 חל שינוי בניקוד המבחן וההערכה החלופית
המבחן בחובקים עולם כמו בגיאוגרפיה ,מהווה  70נקודות
ההערכה חלופית למתן ציון פנימי מהווה  30נקודות
 הורחב החלק של מיומנויות מפה במבחן ,והוא דומה לחלק במבחן בגיאוגרפיה.
באתר נמצא מבחן דגם תוכלו לראות שהנושאים עליהם נבחן התלמיד הם:
מבנה הבחינה:
במבחן ארבעה פרקים
פרק ראשון  -מיומנויות מפה
ענה על  10שאלות מהשאלות 1-12

 20נקודות

פרק שני  -פלאי עולם  -אתר מורשת עולמי
ענה על שאלות 13-14

 14נקודות

פרק שלישי  -אנשים ותרבויות מסביב לעולם

 18נקודות

ענה על שאלות 15-17
 18נקודות

פרק רביעי  -קרנבלים בעולם
ענה על שאלות 18-20

 70נקודות

סה"כ

ארבעת הנושאים המופיעים בבחינה ,הם פרקי החובה אותם יש ללמד.
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 30נקודות נוספות מיועדות למתן ציון פנימי בהערכה חלופית .
לפניכם ההנחיות למתן ציון פנימי:
הציון הפנימי מורכב:
ממשימת סיכום (נושא חמישי) שהיא חובה  +בחירת נושא אחד מתוך ארבעה שלפניכם:
נושא ראשון" -פלאי עולם"  15 -נקודות
נושא שני " --אנשים ותרבויות מסביב לעולם"  15 -נקודות
נושא שלישי " -תופעות טבע" –  15נקודות
נושא רביעי " -מגלי עולם" –  15נקודות
נושא חמישי חובה  -משימת הסיכום וההערכה המשותפת של המורה והתלמיד –  15נקודות.

חשוב לציין ! על נושאי הלימוד בהם יש משימות לא יהיו שאלות במבחן
לכל הנושאים מוצעות פעילויות ומשימות המסכמות ומיישמות את החומר נלמד.
פירוט תמצאו במסמך חובקים עולם -הנחיות לציון פנימי הנמצא באתר.

על המורה לתת את הציון הפנימי לפני ההבחנות במבחן "חובקים עולם".
חשוב!
ביחידות סגורות בהן אין גישה למחשבים ואינטרנט ,המשימות תעשנה בעזרת המדריך
למורה/ספרים/חוברות .ללא חלק מתוקשב.

בכל שאלה ניתן לפנות
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