ס ד נ ת ה מ ו ר ה ל ה יס ט ו ר יה :
מ ע ב ד ה א ינ ט ר ד י ס צ יפ ל ינ ר י ת ע ב ו ר מ ס ל ול ה כ ש ר ת א ק ד מ א ים ל ה ו ר א ת ה י ס ט ו ר י ה
״לכל דבר יש היסטוריה ,בדרך כלל די מוזרה ,ולרוב הדברים יש עתיד ,גם כן מוזר למדי.״
)ג'ון הלדיין ,1לכל דבר יש היסטוריה(1951 ,

הסטודנטיות והסטודנטים במסלול הכשרת אקדמאים להוראת היסטוריה בסמינר הקיבוצים מוזמנים
לקחת חלק בסדנה ייחודית של המכון הישראלי לחינוך היסטורי במכללה .מטרתה של הסדנה היא עיון
מחודש בהיסטוריה ובהוראתה מנקודת מבט אינטרדיסציפלינרית ,תוך שאיבה מתוך ובנייה על הרקע
האקדמי ,המקצועי ואף הרקע האישי העשיר והמגוון אתו מגיעים המתמחים למסלול ההכשרה.
בסדנה ייפגשו הייחודי שבעשייה ההיסטורית במכללה והייחודי שבקבוצת ההכשרה במסלול לכדי
בחינה ביקורתית של הוראת ההיסטוריה בישראל והצגת דרכים חדשניות לעיצובה.
הסדנה תיערך במתכונת של מפגשים קבועים לאורך השנה והיא תחולק לשתי חטיבות .החטיבה
הראשונה ,המבואית והקצרה יותר ,תהיה תיאורטית באופייה ובה ייחשפו המשתתפים לגישות לחקר
ההיסטוריה המשיקות לתחומי דעת מגוונים ,כמו כלכלה ,ספרות ,מוסיקה ,תאטרון ,מדע המדינה,
סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,משפטים ,מדעי החיים ,לימודי תרבות ועוד .בחטיבה השנייה ,שתהווה את
עמוד התווך של הסדנה ,יתנסו המשתתפים בבניית מערכי שיעור ותוצרים חינוכיים אחרים בתחום
הוראת ההיסטוריה ,הנשענים על ידע תיאורטי ומעשי ,וכן על הרקע האישי ,של כל אחד ואחת.
תוצרים חינוכיים אלו יגובשו בקבוצות עבודה בינתחומיות ויוצגו בפני מליאת המשתתפים לצורכי משוב
וחוות דעת .בסיום הסדנה ,יעמוד למשתתפים אוסף של תוצרי חינוך היסטורי להוראת היסטוריה
חדשנית וייחודית המבוססת על ניסיונם ,הכשרתם ועבודתם האישית והמשותפת לאורך השנה.

* הסדנה תועבר על-ידי ד״ר נמרוד טל ,מנהל המכון הישראלי לחינוך היסטורי ,ויתארחו בה מורות,
פרחי הוראה ,מרצות ,בוגרי התכנית ,וחוקרים בולטים בתחום ההיסטוריה והוראתה .במידת
האפשר ,הסדנה תכלול סיורים מחוץ למכללה .הסדנה אינה מקנה קרדיט אקדמי והיא וולונטרית
ואינה כרוכה בתשלום.
** זכות ההשתתפות בסדנה תעמוד למתמחים ולבוגרים עד שלוש שנים לאחר תום התכנית.

 1ביולוג ,סטטיסטיקאי ומדען בריטי-הודי רב-תחומי שתרם משמעותית במגוון שדות מחקר.

