השתלמות מורה חדש/ה מסלול קולנועה ומדיה
המנחה :שולי ביבס
סוג הקורס
השתלמות
היקף הקורס
 30שעות
תקציר
השתלמות מורה חדש/ה מהווה קבוצת תמיכה לעובדי הוראה בשנת העבודה השניה,
הרצופה קשיים ולחצים .מפגש של קבוצת עמיתים המצויים במצב דומה מספק הזדמנות
לשיתוף עם האחרים .המשתתפים חולקים זה עם זה את התנסויותיהם ,את קשייהם ואת
דרכי ההתמודדות שבחרו בהם .תהליך זה יש בו כדי לחזק את עובד ההוראה היחיד והוא
מהווה גם מקור למידה חשוב .ההשתלמות משמשת כמסגרת לתמיכה גם בכך ,שעיקר
עיסוקה הוא התכנים שמעלים המשתתפים עצמם .ההשתלמות מסייעת למורה בגיבוש דפוסי
עבודה

פרופסיונליים

בדרכו

בהוראה,

מתוך

מתן

תמיכה

רגשית,

חברתית

ומקצועית .ההשתלמות חותרת להעצמת המורה כאיש מקצועו כאדם ,והיא מתמקדת
במתמחים ולא בתכנים .ההשתלמות מספקת למשתתפים כלים,שבאמצעותם הם יגלו את
יכולתם לפתור בעיות ,ללמוד בעצמם סוגיה חינוכית ולהגיע בכוחות עצמם אל המקורות
התאורטיים הנוגעים לה או אל אנשים שמסוגלים להוות משאב לימודי .ההשתלמות מצמיחה
איש מקצוע המאמין בעצמו וביכולתו ,שמסוגל להתמודד עם בעיות בתחום המקצוע ולמצוא
להן פתרון הולם לפי הנסיבות ,הזמן והמקום .ההשתלמות היא המקום הראוי לחיזוק כוח
עמידתם של המורה החדש מפני השחיקה של השדה ,מפני השגרה ומול הקונפורמיות.
הפעילות בהשתלמות עשויה לתמוך בהיבטים האקדמיים של עבודתם ,בהעזתם לא לבחור
בדפוסים מעשיים ,שה"שדה" עלול להכתיב.
מטרות הקורס
מטרת העל של ההשתלמות נגזרת מתפיסת ההוראה כפרופסיה והיא מתמקדת בהתפתחות
המקצועית של עובדי הוראה בשנתם השניה.
 פיתוח מערך תמיכה מקצועית ,חברתית ורגשית במורים חדשים במערכת החינוך.
 פיתוח וחיזוק "האני המקצועי" של המורה ובסוס השקפת עולם חינוכית באמצעות חקר
אירועים.

 מתן כלים להתבוננות רפלקטיבית בתחומי התפקוד ההוראתי.
 פיתוח מרחב לימודי בו יחושו המתמחים ביטחון אישי ומקצועי.
 פיתוח חשיבה רפלקטיבית  -הפעלת שיקולי דעת.
 שיפור כישורי ההוראה.
 חיזוק מודעות המורה לעצמו וליכולתו כאדם וכמורה מקצועי.
 ליידע את המורים בחובות ובזכויות הפרסונליות על פי ההסכמים הקיבוציים.

דרכי הוראה
 מפגשים קבוצתיים ללימוד ,לליבון ולדיון בנושאים המשותפים לכלל המורים.
 ניתוח אירועים משמעותיים מחיי המורה במערכת בה מועסק והעלאת פתרונות ,הצעות
ודרכי פעולה אפשריים בקבוצות הדיון (כללית ודיסציפלינרית) המקוונות.
 הנחייה אישית לפי הצורך.


קריאת חומרים וצפייה בסרטים ובהרצאות מוקלטות

נושאי הקורס
 גישור בין אידיאלים למציאות
 קשר עם עמיתים וממונים
 ניהול וארגון כיתה כולל התמודדות עם בעיות משמעת
 התמודדות עם שילוב תלמידים חריגים בכיתה
 אקלים כיתה
 התמודדות עם מצבי לחץ
 תכנ י הוראה ,תוכנית לימודים אינטגרטיבית
 חלופות בהערכה
 למידה /הוראה רב תחומית
 עבודת צוות
 יחסי מורים הורים
 חובות וזכויות פרסונליות
 חיזוק "האני מאמין" של המורה הצעיר ויכולתו (במעבר מתלמיד למורה) והעצמתו
 אתיקה מקצועית
הנושאים יועלו ע"י המתמחים ומנחת ההשתלמות כמענה לצרכיהם.

נושאים שנלמדו ברמה התיאורטית יקבלו זווית ועומק חדשים  -היבטים נוספים לאור
ההוראה העצמאית.
חובות הקורס
 נוכחות סדירה בכל המפגשים הפיזיים במכללה
 השתתפות פעילה ושוטפת בדיונים – בהשתלמות ובקבוצת הדיון באתר הקורס
 תיעוד אירועים והתייחסות לאירועי עמיתים בקבוצת הדיון הכללית ובקבוצת הדיון
הדיסציפלינרית.
קריאת מאמרים וחומרים ,צפייה בסרטים והרצאות וקישור ביניהם לבין השדה.
 עבודה מסכמת של תהל יך ההוראה בביה"ס (המעגן בתוכו את האירועים המתועדים)
ובהשתלמות והאינטראקציה ביניהם.
הרכב הציון
עבודה מסכמת ()%50
נוכחות והשתתפות בפורום ()50%
תאריכי המפגשים
אופן המפגש
פיזי
זום – צוות הפיקוח
פיזי
זום
זום – צוות הפיקוח
פיזי
זום
פיזי
זום
פיזי

תאריך
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