
 

 בית הספר לחינוך

 תל"מ -היחידה לכניסה וליווי בהוראה מחלקה/חוג:

 תשפ"אשנה"ל: 

 

 מלוים )מקוון( –קורס גננות מורים וגננות חונכים  שם הקורס:

  אליסיה דוידובסקי שם המרצה:

 16.30יום א' בשעה 

  שעות 30 היקף הקורס:

 דרכי התקשרות : 

 alda@netvision.net.il -דוא"ל

 052-2218106טל' נייד : 

 

 מורים וגננות המשמשים כחונים או מלווים לגננות ומורים חדשים.דרישות קדם: 

 סוג הקורס: מקוון

 נשאי הקורס:

 מהות החונכות. תפקיד החונך.היכרות  עם שנת חונכות.  – 1
 ושאילת שאלות. שיח מברר –המורה החונך  – 2
 צפייה ומשוב. החונכות בתהליך בינאישית תקשורת מיומנויות - 3
 ארגוניים, מקצועיים ורגשיים., וייחודיים מרכזיים אתגרים – המתחילים המורים של עולמם - 4
 משוב והערכה – 5
 החונך בעבודת ומתחים דילמות - 6
 .פרידה ותהליך רפלקציה מיומנויות  - 7

 

 מטרות הקורס:

ללוות את המתמחה  מערך תמיכה מקצועית, חברתית ורגשית לגננות מתמחות עם כניסתן למערכת החינוך. לפתח
ה בשנת ההתנסות בהוראה ב"תנאי אמת", לתמוך אישית ולתת ליווי מקצועי למתמחה בעיצוב זהות

להתמודד עם קשיים ודילמות חינוכיות. לטפח את תרבות הקליטה  ההפרופסיונאלית. לטפח את יכולת המתמח
ידי בוגריה. -פי המשוב הניתן לה על-בשדה ההוראה. לשפר את תכנית ההכשרה של המכללה עלגננות מתחילות של 

באמצעות מודלים וכלים  גןלתת מידע מסייע לקראת התמחות בהוראה. לנתח אירועים וסיטואציות במרחב ה
 .שונים

 הקורס: מבנה

 יכלול מפגשי זום ומשימות בהתאם לנושא הנלמד.מקוון ברובו והקורס 

 חובות המשתתפים:

 מקצועי. לפיכך, במהלך הקורס יתבקשו-הקורס מחייב את המשתתפים בנוכחות פעילה ובשיתוף אישי
 וחלקןחלקן בעלות אופי יישומי בבית הספר במהלך החניכה והליווי  –הלומדים למלא משימות שונות 

 . רפלקטיבי-בעלות אופי עיוני, אישי, ומקצועי 
 משימה למהלך הקורס ולסיומו

 . במשימת הסיום תתבקשו להגיש עבודה נושאת ציון, בעלת אופי יישומי ורפלקטיבי
 העבודה תתבסס על תיק החונך שיצרתם במהלך הלמידה, הכולל תיעוד של עבודת החניכה

 והליווי לאורך השנה.

 .ולהגיש את עבודת הסיכום ( 17 )משימות  80%כדי לקבל ציון עובר בקורס יש למלא 
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 :מהלך הלימודים

 מקורות נושא שיעור

  מכלל אחווה –כנס חונכות וירטואלי  1

התמחות מהי/תפקיד חונכת וחובות המתמחה,  2

 מבנה הסטאז'.

התשתית לזהות  - תפקיד החונכת
מקצועית של "חונכת" והבנת מרכיבי 

 התפקיד. 
 קשיים של מתמחה

 (2010גוטרמן, ק' )

 שיח מברר ושאילת שאלות. –המורה החונך  3
 תצפית ומשוב

לזובסקי, ר'; רייכנברג, ר' וזייגר ט' 
(2007(. 

אגף התמחות וכניסה  -כלי הערכה
 להוראה

 –עולמם של המורים המתחילים  4
, מרכזיים וייחודייםאתגרים 

 ארגוניים, מקצועיים ורגשיים.

 )לא ידוע)הבן מנחם, ע' 

 (2006)טי, ג' 

מיומנויות תקשורת בינאישית  5
 NLPברוח  בתהליך החונכות

 הל"ב, היחידה לסימולציה בחינוך 

 (2019) 

 .) 2017 )אייזנמן, ת. -חלמיש דילמות ומתחים בעבודת החונך 6

אגף התמחות וכניסה  -הערכהכלי  הערכה ומשוב 7
 להוראה

 .) 2006 .)יאלו ם, א' ולשץ', מ' מיומנויות רפלקציה ותהליך פרידה. 8
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