היחידה לפיתוח מקצועי
לכ'
_______________
שלום רב

הנדון :השתלמות מורי אופק חדש בדרגות 9 – 7
על פי המידע שבידינו נרשמת להשתלמות המיועדת למורי אופק חדש בדרגות  9 – 7שתתקיים אי"ה
במסגרת מכללת הרצוג המאוחדת – מיסודן של ליפשיץ והרצוג בשנת הלימודים תשע"ה.
אני מברך אותך על הצטרפותך למסגרת ההשתלמויות האלה ,ומבקש למסור פרטים ראשוניים לגבי
ההשתלמויות המתוכננות.
ההשתלמויות למורים בדרגות הגבוהות לוקחות בחשבון שמדובר במורים בעלי ותק וניסיון ,והן בנויות
כך שהן עושות שימוש בידע ובמומחיות שמורים אלה צברו במשך השנים ,כשהמטרה היא ניצול
הניסיון הזה לפיתוח יוזמות ותוכניות בתוך בית הספר ,ולמחקר חינוכי יישומי ,וכל זאת באווירה
יוצרת ,משתפת ופעילה.
ההשתלמות הבסיסית למורים שמצטרפים לראשונה להשתלמות בדרגה  9 - 7מוגדרת על ידי משרד
ה חינוך כהשתלמות של 'מורה יוזם ומטמיע תוכניות' .מטרת ההשתלמות הזאת היא הקניית כלים
מקצועיים המיועדים לפיתוח יוזמה חינוכית ולהטמעתה בשטח ,תוך ניצול כוחות פנימיים בתוך
המערכת הבית-ספרית.
השתלמות זו מוגדרת כקורס של  051שעות בשנתיים ,בכל שנה  75שעות ,המחולקות באופן הבא:
.0
.2
.6
.4
.5

תשעה מפגשים שבועיים של  4שעות אקדמיות כל אחד ,שיתקיימו בקמפוסים של המכללה
בירושלים ובגוש עציון ,בימי שלישי בשעות ( .09:45 – 03:61סה"כ  63שעות).
מפגש מרוכז כפול (=יום עיון של  8שעות).
מפגש מתוקשב של שעתיים.
 04שעות של ליווי אישי והנחיית עמיתים ,על ידי מנחה הקורס ,לצורך פיתוח היוזמה
וניסוחה.
 05שעות של עבודה אישית ,לכתיבת היוזמה והדרכים להטמעתה( .תכנון ,חקירה וכתיבה).

(ייתכן שיחול שינוי קל בחלוקת השעות ,לפי הנחיות משרד החינוך).

היחידה לפיתוח מקצועי
מועדי המפגשים המתוכננים להשתלמות 'מורה יוזם ומטמיע תכניות' לשנה"ל תשע"ה הם:
מפגש
3
7
8
9

מפגש תאריך
י"א חשוון תשע"ה4100104 ,
0
י"ח חשוון תשע"ה00100104 ,
2
כ"ה חשוון תשע"ה08100104 ,
6
ג' כסלו תשע"ה25100104 ,
4
י' כסלו תשע"ה2102104 ,
5
הודעה על תאריך יום העיון המרוכז תבוא בהמשך.

תאריך
י"ז כסלו תשע"ה9102104 ,
ח' טבת תשע"ה61102104 ,
ט"ו טבת תשע"ה310105 ,
כ"ב טבת תשע"ה0610105 ,

מעבר להשתלמות הזו ,אנו מתכננים בשנה הקרובה השתלמויות נוספות:
-

השתלמות מורה יוזם שנה ב' (למסיימי שנה א')
השתלמות מורה יוזם בתחומים דיסציפלינאריים (כרגע על הפרק – תושב"ע)
השתלמות מורה חוקר את עבודתו (בדרך כלל מיועדת למורים שסיימו השתלמות מורה
יוזם)
אפשרות להשתלמות 'מורה יוזם' במפגשים דו-שבועיים ,או אפשרות של פתיחת קבוצה
שלא תתחיל בסמסטר הראשון אלא באמצע השנה.

הערה :פתיחת השתלמויות אלה מותנית במספר מינימום של נרשמים.
אי"ה ,בתחילת חודש אלול (ספטמבר) נפנה אישית לכל אחד מהנרשמים והנרשמות להשתלמויות
כדי לשבצם באחת הקבוצות המתוכננות.

בברכה
ג .צין
ד"ר גרשון צין
מרכז התכנית לדרגות 9 – 7

העתק:
מר מאיר גרוס – מנהל היחידה לפיתוח מקצועי
גב' דפנה בן-עמי – מנהלת משרד היחידה

