
 קול קורא להגשת הצעות להשתתפות בכנס

 

מזמינים אנשי  אגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה ומכון ברנקו וייס -משרד החינוך 
הכנס  .הוראה משמעותית ופיתוח מקצועי של אנשי חינוך חינוך לקחת חלק בכנס שעניינו

ותיאורטיים של ויתמקד בהיבטים מעשיים  ,ה", י' ניסן תשע5302במרץ  03-ב יתקיים
הוראה משמעותית ומשמעות ההוראה, ובהשלכות על פיתוח מקצועי של מורים. הנכם 

 .שיוצגו בכנס לתערוכת פוסטרים ומצגותו סדנאותל ,הרצאותל מוזמנים להגיש הצעות

 

בשנים האחרונות מורגשת תנופה עצומה לרעיון של למידה משמעותית. לצד פעולות 
ת, ואפילו מהפכניות, מערכת החינוך עסוקה בבחינה עצמית של פדגוגיות וחינוכיות חדשניו

ערעור על  –דרכי ההוראה והחינוך מתוך מחויבות לשיפור מתמיד. בין תוצאות חקירה זו 
 .ועל מקום המורה ותפקידו/ה ביחס לידע, לתלמידים ולבית הספר דרכי הוראה ותיקות

 

דרישה זו איננה נוגעת  .תיתלצד הלמידה המשמעותית, אנו מבקשים גם הוראה משמעו
רק להישגים לימודיים או לכלים פדגוגיים, אלא גם לאפיון מקום המורה בשדה החינוכי 

 ולאפיון מקום ההוראה והחינוך כחלק ממימוש חייו/ה של המורה. הכנס יציב במרכז הבמה
  :את ההוראה המשמעותית ואת המורה המשמעותי/ת, ויעלה השאלות

 

כיצד מייצר/ת המורה הוראה משמעותית? אילו כללים, עקרונות,  – בכיתה על המורה
שיטות פדגוגיות הנוגעים לתחומי דעת הופכים את ההוראה למשמעותית? כיצד הם 

מהי הגישה  ?משפיעים על דרכי ארגון הכיתה ועל מהות ואיכות הקשר עם התלמידים
היגים, יזמים, שמנחה את המורים ביחסיהם עם הכיתה? האם הם מאמנים, מנחים, מנ

מדריכים, ממשמעים? מה צריך להיות אופי הדיאלוג בין המורה לתלמידים כדי להפוך אותו 
הן פדגוגית והן רגשית? מה תרומתם של התלמידים לעולמו/ה של המורה?  –למשמעותי 

 ?דיאלוג זה מהם הגבולות האתיים של

 

ראה משמעותית? כיצד מה מקומו של חדר המורים בעיצוב הו – על המורה בחדר המורים

תורמות קהילות מורים ליצירת מרחב פדגוגי המאפשר הוראה משמעותית? מה מקום 
מהי הוראה  :המורה כלומד וכמלמד ?המנהל/ת בהעצמת תחושת המשמעות של המורה

משמעותית למבוגרים המאפשרת יצירת הוראה משמעותית ומשמעות בהוראה, ומהם 
ה, ברמת ההוראה וברמת התלמיד? אילו היבטים תוצריה של אותה הוראה ברמת המור

ספרית חסרים כדי להעצים את מקום המורה ואת -בעבודת בית הספר והקהילה הבית
 ?המשמעות שלו בכיתה, בבית הספר ומחוצה לו תחושת

 

על הוראה כמימוש של צורת חיים ראויה ועל מעמד המורה בחברה:  – על המורה בחברה
דש של מורים? אילו הקשרים תרבותיים משפיעים על מקצוע מה ננחיל ואיך נעצב דור ח

 ?הורים משמעותיים-ההוראה, על הוראה משמעותית? מה הם יחסי מורים

 

תיאוריות וממצאים  בישראל, לצד מורים הכנס מבקש להציג את מגוון העשייה העשיר של
הוראה המקדמים פיתוח מקצועי והוראה משמעותית ומכוונים למורה ולדרכי  מחקריים

מורים, מנחים, מנהלים, חוקרים ואנשי חינוך בכלל אשר יש להם נגיעה  .משמעותית
לסוגיות ושאלות אלה )ולסוגיות דומות אשר נראות להם רלוונטיות להוראה משמעותית( 

עד התאריך  מוזמנים להגיש הצעותיהם להרצאות, למושבים, לפוסטרים ולסדנאות
שלהן  ההצעות ייבחנו בהתאם לרלוונטיות וההתאמה .בקישור הזהבטופס ש 3/2/2013

  :hagit@brancoweiss.org.il.לכנס ולמטרותיו. לשאלות ולפרטים נוספים

 

 !נשמח להשתתפותכם 

  

https://docs.google.com/forms/d/1Fnez6w3dM1yGoCzq8AeDNodtnftu7nEwI8AWuvGri6A/viewform
mailto:hagit@brancoweiss.org.il

