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מרצים :דורית דימון
היקף הקורס 30 :ש'.

שם הקורס :הכשרת מורה חונך מלווה  -שלב א
תשע"ט

אופי הקורס :קורס מתוקשב באופן היברידי (המשלב מפגשים מתוקשבים עם מפגשים פנים אל פנים),
הרצאות משתפות ,קבוצות דיון ,סדנאות ,התנסויות ומפגשים בלמידה ברשת
באמצעות אתר הקורס.
מטרות הקורס:


פיתוח תפיסת תפקיד של "מורה חונך""/מורה מלווה" כעמית מסייע למתמחה ולמורה
החדש –בתוך מערכת חינוכית נתונה.



טיפוח כישורי הנחיה והדרכה ,לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ועובד ההוראה החדש,
ותמיכה
בהיקלטותו ובהסתגלותו המקצועית במערכת החינוך.



הקניית כלים ליצירת דיאלוג דידקטי חינוכי רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחותו
המקצועית
אוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש בשנים הראשונות שלכניסתם למקצוע
ההוראה.



פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה במערכת החינוך.

נושאי לימוד מרכזים:



הכרת עולמו של המורה המתחיל ,החדש.
מיומנויות השיח וההקשבה.



תמיכה והערכה.



סימולציות וניתוח אירועים.



פיתוח כישורי הנחיה והיוועצות.



תיעוד ורפלקציה.

חובות הקורס
נוכחות חובה.
הגשת מטלות.

סילבוס:

מס'
1.

נושא הלימוד
העצמת החונך

תאריך
13.11.18

מס'
שעות
4

שם המרצה
דורית דימון

תיאום ציפיות
מיצוי כוחות ועוצמות אישיות -מהות תהליך החונכות
מיהו המורה המונחה? מורה מכשיר ,מתמחה ,מורה חדש

סוג
המפגש
מפגש
פנים אל
פנים
הרצאה
 +סדנה
מתוקשב
(הגשת
מטלה)

27.11.18

3

דורית דימון

1.1.19

4

דורית דימון

15.1.19

4

דורית דימון

מפגש
פנים אל
פנים
הרצאה
 +סדנה
מתוקשב
(הגשת
מטלה)

5.

סימולציות וניתוח אירועים

29.1.19

4

דורית דימון

מפגש
פנים אל
פנים

6.

תמיכה רגשית בצד תמיכה מקצועית

12.2.19

3

דורית דימון

מתוקשב
(הגשת
מטלה)

5.3.19

4

דורית דימון

מתוקשב
(הגשת
מטלה)

19.3.19

4

דורית דימון

מתוקשב
(הגשת
מטלה)

2.

3.

4.

תצפית ותיעוד
התנסות בתהליך ,הפעלת שיקולי דעת .התפתחותו
המקצועית של המתמחה  /המורה החדש
הערכת מתמחים – הערכה מעצבת והערכה מסכמת

מיומנויות השיח וההקשבה ,חשיבות הדיאלוג בין
המנחה למונחה .
תהליך הבניית הזהות המקצועית של מורות וגננות
מתחילות

7.

8.

סוגיות ואתגרים בהוראה בכיתות הטרוגניות
הוראה מפורשת  ,סיכום ומשוב
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