
 

 
 

 

 

 קורס חונכים ומלווים למורים לאנגלית 

 שנה"ל תשע"ט

 

  רציונאל הקורס:

“If I had eight hours to chop down a tree, I’d spend the first six of them sharpening 

my axe.” 

 

Abraham Lincoln ― 

ניבנה קורס חונכות למורים לאנגלית, כממוקד ביצירת כלים  , אברהם לינקולן,16המסר של נשיא ארה"ב ה  ברוח

 . החונכותחדשים ובשיכלול כלי העבודה המוכרים למורים והתאמתם לתפקיד 

 הקורס מושתת על ההנחה כי "חונכות" הינה פרופסייה שונה מזו של המורה. לפיכך יוצר הקורס את המרחב עבור

 משתתפיו להבנות גישות, עקרונות וכלי עבודה ייחודיים וממוקדים בפרופסיית החונכות. 

כלי העבודה ניבנים בקורס על בסיס היכרות מעמיקה ועדכנית של השטח, זיהוי מאפייני המורה החדש בשנת 

יבי. שימוש יעיל חונך אפקט-ההתמחות וזו שלאחריה, הבנת צרכי החונך, בשילוב עקרונות הנחייה בתוך שיח מורה

, המשפיע באופן משמעותי על כמנהיג חינוכיבכלים אלו ייטיבו עם החונך, כמורה בעצמו ואף יעצימו אותו 

 בתחומו.  Novice'מתחילים' 

 

במהלך הקורס ילך ויתגלה תפקיד החונך כרכיב קריטי בהשפעתו על צמיחת המורה החדש ועל יצירת החוסן הפנימי 

 נשירת מורים חדשים בתחילת דרכם.שלו כמו גם על מניעת 

 גב' אירינה טוצ'ין המנחה:

 שעות אקדמיות בחסות מכללת "אחווה"; 30: מודולה של היקף הקורס

 מפגשים מקוונים 3 מפגשים  פנים אל פנים במכללה;  5

  אוכלוסיית היעד:
 בפועל מורים /מורות באנגלית בשנת הסטאז'. החונכים/ חונכותא. מורות ומורים 
 מורים ומורות חדשים באנגלית, בשנה לאחר השלמת הסטאז'. מלווים/מלוותב. מורות ומורים 

 להיות חונכים/מלווים למורים חדשים. ג. מורות ומורים לאנגלית העתידים 
 

 בהתאם למפורט בטבלה: 16.30-19.45משעה  ג',ימי  מועד:

 

 סוג מפגש תאריך מפגש מס'

 במכללה )*( 05.03.19 .1

 מקוון 12.03.19 . 2



 

 
 

 סוג מפגש תאריך מפגש מס'

 במכללה 19.03.19 . 3

 מקוון 26.03.19 . 4

 במכללה 02.04.19 . 5

 מקוון 09.04.19 .6

 במכללה 30.04.19 .7

 במכללה 07.05.19 .8

 

 המכללה האקדמית "אחווה" )*( מיקום: 

 נושאים עיקריים:

 "זהות מקצועית" של חונך והגדרת תפקידיו. -. תפקיד החונך 1

 . עולם המורה המתחיל: צרכים ומאפיינים.2

 ומסכמת.מהות הכלים וטכניקת צפייה, ניסוח ומילוי הטפסים בהערכה מעצבת  -. כלי ההערכה למתמחים 3

 עקרונות למתן וקבלת משוב ודילמות הקשורות בכך. -. המשוב 4

 מתמחה, במהלך תהליך החונכות.-. מסגרות העבודה ופרוצדורות חונך4

 . דילמות בתפקיד החונך והמתח בין אלמנט ה'תמיכה' לבין אלמנט ה'הערכה'.5

 . סוגיות ייחודיות בליווי וחניכה של מורים לאנגלית;6

 

 תן למורה חונך: התגמול הני

 גמול תפקיד מורה חונך הינו רכיב בשכרו של המורה החונך.

 מהשכר המשולב 2.4%  -על כל חניכת מתמחה משתכר המורה החונך 

 למתמחה אחד 2.4%

 לשני מתמחים 4.8%

 לשלושה מתמחים 7.2%

ואין צורך בתיאום  מורים חונכים ברפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" מקבלים את שכרם דרך תלוש המשכורת

 מס.

 


