בס"ד

שם הקורס :הכשרת מורה חונך מלווה
תשע"ט
המרצים :דורית דימון ,סמדר שמואלי
היקף הקורס 30 :ש'
אופי הקורס :הרצאות משתפות ,קבוצות דיון ,סדנאות ,התנסויות ומפגשים בלמידה ברשת באמצעות
אתר הקורס.
מועד הקורס :יום ד' 19:15- 16:00
מטרות הקורס:


טיפוח כישורי הנחיה והדרכה ,לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ועובד ההוראה החדש ,תמיכה
בתהליך קליטתו ובהסתגלותו המקצועית במערכת החינוך.



הקניית כלים ליצירת דיאלוג דידקטי -חינוכי – רפלקטיבי ,לשם תמיכה בהתפתחותו
המקצועית אוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש ,בשנים הראשונות לכניסתם
להוראה.



פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה במערכת החינוך.

נושאי לימוד מרכזים:
 .1קליטה מיטבית של המתמחה והמורה החדש.
 .2תיעוד ורפלקציה.
חובות הקורס
 .1נוכחות חובה.
 .2הגשת מטלה.

1

סילבוס
נושא הלימוד

תאריך

1.

מהי קליטה מיטבית?
מודלים של חניכה :ניתוחי אירועים כתובים
ומוסרטים.
תיעוד שיחות רפלקטיביות -חלק מההתפתחות
המקצועית של המתמחה והחונכת ,המורה החדשה
והמלווה.
מיצוי כוחות ועוצמות אישיות
 תיאום ציפיות בדרך לתהליך שינוי הובלת שינוי אצל המתמחה והמורה המתחיל התמודדות עם התנגדויותתמיכה רגשית ותמיכה מקצועית
 מתן מענה רגשי למתמחה ולמורה החדשה :תנאילחיזוק תחושת המסוגלות.
 אפקט פיגמליון -השימוש באפקט פיגמליוןלהגברת ההנעה ושיפור הישגי הלומדים.
היכרות עם כלי הערכה לקראת קבלת רישיון לעסוק
בהוראה – הערכה מעצבת והערכה מסכמת.

24.10.18

מס'
שעות
4

דורית דימון

07.11.18

4

דורית דימון

סימולציות
ניתוח ארועים

21.11.181

4

דורית דימון

חקר מקרה

2.12.18

4

דורית דימון

למידה
שיתופית

5.

הוראה בCO-

26.12.18

4

דורית דימון

מודלינג

סמדר שמואלי

למידה
שיתופית

6.

פרקטיקות להוראה בכיתה ההטרוגנית – מודל לשיעור
מיטבי

09.1.19

4

סמדר שמואלי

למידת עמיתים
מעגלי שיח

7.

תהליך הבניית הזהות המקצועית של מורות וגננות
מתמחות  /מתחילות:

23.1.19

4

דורית דימון

למידת עמיתים

מס'

2.

3.

4.

כתיבת תכנית עבודה למתמחה /מורה חדשה ,חונכת /
מורה מלווה

-

מעגלי שיח
חשיבה וכתיב
רפלקטיבית

תכנית העבודה של המורה החונכת  /מלווה

-

8.

שם המרצה

סוג המפגש

הדרכת החונכת  /המורה החדשה באיתור,
אבחון ובטיפול באקלים כיתה

למידת עמיתים וסיכום
-

סקירה קצרה של כל תהליכי החניכה

-

למידה מהצלחות

-

תכנון לקראת המשך יישום

2

06.2.19

דורית דימון

2

4

מעגלי שיח

סמדר שמואלי
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