
  
 

 

 

 תכניות ייחודיות לדרגות הגבוהות

 במתווה "אופק חדש תחום הדעת: אנגלית 7-9מורה יוזם ומטמיע תכניות לפיתוח מקצועי בדרגות  .1

 
למידה  יוזמה לקדם למידה באנגלית. לברר מה המטרה ומשם לצאת לתכנים –איתור צרכים לקידום ההוראה 

 הנתמכים. 

 
 במתווה "אופק חדש" בחינוך הלשוני 7-9עי בדרגות מורה יוזם ומטמיע תכניות לפיתוח מקצו .2

 
בבתי הספר היסודיים מבוסס על  עברית )חינוך לשוני(הצורך בפתיחת מסלול לפיתוח מקצועי ייחודי למורי 

התפיסה ש: " נתיב ההתפתחות המקצועית של המורים מצריך מתן תשובות לשינויים המתרחשים בסביבת 

ההתפתחות המקצועית הפרופסיונלית של עובדי הוראה  ם למציאות המשתנה., כדי להתאים את עבודת"תפקודם

היא צורך בסיסי לצורך הטמעת רפורמת "אופק חדש", כדי להטיב את מקצועיותו של המורה המפתח את כישוריו 

הן בתחום השפה, הן בתחום המענה לתלמידים מתקשים והן בתחום התקשוב הרלוונטי להיבטים היישומיים 

ההתפתחות המקצועית האישית תשפיע ותתרום הן על עמיתיו של המורה ועל העשייה הבית ספרית והן בתחום. 

 על תלמידיו.  

, הינן הדרגות הגבוהות לפיתוח מקצועי והן נועדו לאפשר תהליכי צמיחה אישית ותפקודית 7-9דרגות ההתפתחות 

-להשביח את עבודתם בכיתה ובביתשל עובדי ההוראה בעמדות ובתפקידים שהם ממלאים במערכת, במטרה 

הספר. העיקרון העומד בבסיס הפיתוח המקצועי בדרגות אלו הוא פיתוח התבוננות רפלקטיבית על תהליכי למידה 

 (.2008הספר )מתווה התוכנית, משרד החינוך, -והוראה ויישומם בכיתה ובבית

 
 חדש" במתמטיקה במתווה "אופק 7-9מורה יוזם ומטמיע תכניות לפיתוח מקצועי בדרגות  .3

 

בהתאם למורים למתמטיקה נועדה לפתח את יכולת המורה ליזמות חינוכית   7-9ההתמחות בדרגת קידום 

בפיתוח היוזמה  להשכלתו, ניסיונו ותפקידו בתחום הוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי.

-אורך שנת לימודים ביתהחינוכית ניתן לכלול כל תחום פעילות חינוכית המתאים למורה ואשר ניתן ליישום ל

ספרית, הדגש המיוחד יושם על פיתוח והפעלה של יחידת הוראה, תוך שילוב מודלים אינטראקטיביים 

חדשניים של המחשה ולמידה אינטראקטיבית המשלבת תקשוב וטיפוח אוכלוסיות שונות של תלמידים 

  בהוראת הדיסציפלינה. 21-בלימודי המתמטיקה ושילוב פדגוגיה של המאה ה

הם בדרך כלל בעלי תארים ראשון ושני בהוראת  6מרבית המורים המלמדים בבית הספר היסודי והגיעו לדרגה 

 המתמטיקה ו/או בחינוך. 



  
 

, היא תבנה בהנחה שיש לתת למורים התכנית תושתת על טיפוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית

שניות בתחום המתמטיקה. יוזמות המשתתפים כלים לחקר ההוראה ולפיתוח יוזמות חינוכיות חד

 העשויות להוות מחקרי חלוץ ליישום חדשנות בהוראת המתמטיקה.

נדרשים להשגת תוצאות פיתוח היוזמות החינוכיות ויישומן ייעשו תוך הבניית ידע המתייחס לתהליכים ה

רצויות והערכת תרומתן ותיעודן, כך שניתן יהיה להביאן לידיעת גורמים בעלי עניין מקצועי בתחום החינוך 

 המתמטי, בתחום בית הספר בו עובד המורה ובעלי עניין במשרד החינוך.

 מתודות  העמקת הלמידה העצמית, ההתמחות ומימוש היזמות בתחום שנבחר ע"י המורה יעשה באמצעות
 

 המעידות על תהליכי למידה ותוצרי למידה תוך שימוש בכלי תיעוד וניתוח. תיעוד וניתוח העבודה החינוכית 
 

 תסייע לבחינת שני רכיבים מרכזיים בעבודת ההוראה: רכיב התוצר אשר מתייחס למה שהמורה השיג/למד 
 

 המאפשרים –וד שהוא המטרה העיקרית של כלי התיע –בתום התהליך; ורכיב התהליך 

 
 במתווה "אופק חדש" זכויות התלמיד 7-9מורה יוזם ומטמיע תכניות לפיתוח מקצועי בדרגות  .4

 

 חינוכית חשיבה לפיתוחדרך פעולה כשל מורים  חינוכיתה יזמותמיועדת לפיתוח ה  7-9 דרגותב ההתמחות

  . בכירים הוראה עובדי שלהשבחת תהליכי הוראה וחינוך ו ויזמית יישומית

 ביתגיבוש ובהובלה של תהליכים ב העוסקת 7-9 בדרגות מקצועי לפתוח תכנית נהיה להלן המוצעת תכניתה .5

, תהליכי שיתוף ומעורבות של תלמידים ובניית וחובות אחריות, סמכויות, זכויות ם הבאים:בנושאי ספריים

 .הספר בית בקהילת השותפים הגורמים בין הסכמות בחינוך

 וזכויות תלמידים זכויות בנושאומקורות מידע  ידע בסיסימשלבת ו,  בתחום מובילים למורים מיועדת התכנית .6

 בבית בתחום היוזמות ונהול לתכנוןבבניית תשתית  שיסיעו, שונים פעולה ברובדי החינוך במערכת ילדים

 .ובקהילה הספר

 
 

 ערכי במתווה "אופק חדש" בחינוך 7-9מורה יוזם ומטמיע תכניות לפיתוח מקצועי בדרגות  .7
 
 

במתווה "אופק חדש" בהערכה מקדמת למידה  7-9מורה יוזם ומטמיע תכניות לפיתוח מקצועי בדרגות  .8
 )הל"ל( 

 , לטיפוח  לקידום למידה משמעותיתהקורס נועד לסייע למורים להבנות ידע אודות הערכה מתוכננת מראש 

 והמקדמים הערכה לשם למידה של כישורי הכוונה עצמית בקרב הלומדים. כמו כן ידונו בתנאים הבולמים 

 התלמידים בכיתה. הקורס משלב תהליך התנסות בסדנאות רלוונטיות והעמקה בידע התיאורטי.

 הערכת הישגים, הן מההיבט התיאורטי והן מההיבט המעשי תוך  תכנית הקורס תציג  תפיסה רחבה של

  הערכה לשם קידום הלמידה, . בקורס יוצגו סוגיות הדנות במהות הערכהבחלופות בהערכההתמקדות 

 (, הערכה מסורתית וחלופות בהערכה. תיבחן ההתאמה של כלי הערכה למטרות הלמידה והמחוון.ל”הל)



  
 

 המשתתפים יהיו שותפים פעילים להבניית הידע האישי, הקולקטיבי, המשולב בידע תיאורטי ופרקטי. עובדי 

 וו למידה בתרבות הערכה המקדמת למידה ההוראה יפתחו תהליכי הערכה שישמשו אותם בעבודתם. יח

 שיתופית ועבודת צוות כחלק מתרבות הערכה.
 
 
 


