פדגוגיה –
קידום נוער  -היל"ה
2019

שלום למורים לרכזים ולמנחים הפדגוגיים,
אחרי פתיחת שנה מאתגרת במיוחד ,אנו יוצאים לדרך!!!.
זוהי לנו שנת ההשתלמויות השביעית ,וכבעבר ,גם השנה נציע השתלמויות מגוונות
בתחום הפדגוגיה למורים ,לרכזים ולמנחים.
החברה למתנסים ומשרד החינוך שותפים בשנה זו למהלך פיתוח מקצועי משמעותי
ומפרה בקרב מורי היל"ה ,ובעלי התפקידים הפדגוגיים הנוספים בתוכנית.
השותפים שלנו להובלת ההשתלמויות בשנת תשע"ט הם שלושה גופים:
 -3האוניברסיטה הפתוחה
 -1מכללת אורנים  -2מטח
(בטבלת ההשתלמויות נקראים בשם גוף מבצע)
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"האיכות של מערכת החינוך תלויה באופן מוחלט באיכות המורים" כך עולה
מדו"ח מקינזי.
מילות המפתח הן "פיתוח פרופסיונאלי של מורים"
 הפיתוח המקצועי נועד לסייע למורים להרחיב את הידע שלהם ,להעמיק את
ההבנה בנוגע לתהליכי הוראה/למידה ,ובנוגע לצרכים המשתנים של
התלמידים אותם הם מלמדים.
 הלמידה וההתפתחות המקצועית נועדו לפתח דרכי הוראה חדשות ולשכלל
מיומנויות הנדרשות למורים כבסיס להוראה אפקטיבית ,כדי לקדם את
הלמידה ,התפקוד והישגי התלמידים.
אתם המורים ,מעצבים דור .אתם זורעים זרעים ,וגם אם אינכם מודעים לרמת
השפעתכם העתידית .יש בידיכם כוח!

לאור השינויים ששנת המעבר מייצרת ,ההרשמה להשתלמויות תערך באופן שונה
מעט מכפי שנהגנו בעבר .לטבלאות ההשתלמות מצורפים קישורים שיעבירו אתכם
לדף הבית של כל גוף מבצע ,שם תוכלו לראות את הפרטים של כל השתלמות:
תאריך פתיחת ההשתלמות ,סילבוס ,תאריכי המפגשים פנים אל פנים ומקום
המפגש.
מאחלים לכולנו שנת השתלמות פורייה מעניינת ומגוונת .
בברכה,
עשהאל שריר

חנה אוליאל
מפקחת פדגוגית תוכנית היל"ה

מנהל פדגוגי

אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון

תוכנית היל"ה

משרד החינוך

החברה למתנסים
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לפני ש"נצלול" לפירוט סל ההשתלמויות המגוונות המוצעות לכם בשנה זו
להלן עיקרי נוהלי ההשתלמות לשנת תשע"ט2018-2019 -
 כל מורה משרתי מחויב בשנת תשע"ט ב 30-שעות השתלמות לפחות.
 ניתן להשתלם בהשתלמות אחת בת  30שעות ,או בשתי השתלמויות בנות 15
שעות כל אחת.
 מצופה גם ממורים אפקטיביים להשתלם.
 ההשתלמות הראשונה שהמורה ירשם אליה תהיה בהתאם לצורכי היחידה
ובהמלצת מנחה פדגוגי ו/או מנהל השכלה.
 המורים האפקטיביים יקבלו שכר בגין שעות ההשתלמות.
עליהם לדווח על מלוא שעות ההשתתפות בהשתלמות ,והם יהיו זכאים
לתשלום על שעתיים מתוך כל שלוש שעות השתלמות.
 הן מורה משרתי והן מורה אפקטיבי זכאים להחזר הוצאות עבור נסיעות
למפגשי פנים אל פנים (בנוסף להחזר נסיעות למקום העבודה) בתנאי
שהמפגש התקיים ביום עבודת המורה.
 ניתן לצבור עד  112שעות השתלמות בשנה.
 יחידת השתלמות בת  112שעות מזכה בתוספת של  1.2%מהשכר המינימלי.
 כל ההשתלמויות מקנות זכאות לגמול בתוכנית היל"ה .השנה אנו מציעים
השתלמויות רבות המזכות בגמול עם ציון.
 פרטים נוספים תוכלו למצוא במדריך למורה המשתלם שיועלה בקרוב
לאתר היל"ה/רשת המתנ"סים.
 כל ההשתלמויות תפתחנה החל ממחצית ינואר  2019ואילך.
אז מה מחכה לכם השנה בסל ההשתלמויות?
חלק מההשתלמויות מוכרות לכם מן השנה שעברה ,אך רוב ההשתלמויות המוצעות
השנה ,חדשות ועוסקות בפיתוח מיומנויות ההוראה המקצועיות של המורה.
השתלמויות רבות אינן קשורות ישירות לתחומי הדעת השונים ,אך הן מקנות ידע
כלים ומיומנויות המסייעים בתהליכי הוראה ולמידה.
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להלן טבלאות ופירוט ההשתלמות
שימו לב!
 הרישום להשתלמות נעשה באופן שונה ע"י כל גוף מבצע.
 הרישום נעשה בעזרת קישורים הנמצאים בדפי הסילבוסים של הקורסים
השונים.
 גמול עם ציון מחייב הגשת משימת סיום קורס.
 יש להירשם להשתלמויות עד ה15.1.19-
תוכן עניינים
גוף מבצע

עמודים בחוברת

האוניברסיטה הפתוחה

5-9

מטח

10

מכללת אורנים

11-34
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טבלת השתלמויות מטעם האוניברסיטה הפתוחה
שם ההשתלמות

שעות

למי מיועדת

מפגשי פנים
אל פנים

מיקום

העצמת תלמידים
עם קשיי קשב
וריכוז ולקויות
למידה

30

כלל המורים

3

מרכז

גמול עם
ציון/ללא
ציון
גמול עם
ציון

הוראה ,למידה
ממוקדת בפרט

30

כלל המורים

2

מרכז

גמול עם
ציון

הרחבת יכולת
ההכלה וקידום
תלמידים

30

כלל המורים

2

מרכז

גמול עם
ציון

רכזי מקצוע  -פיתוח 30
מקצועי

רכזי מקצוע

2

מרכז

גמול עם
ציון

במידה ויהיה רישום המצדיק פתיחת קורס נוסף בצפון או בדרום ,או"פ יעשו זאת.
לפירוט תכני ההשתלמות תאריך פתיחה ולהרשמה לחץ על הקישור המצורף
הנמצא מתחת לסילבוס
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סילבוס העצמת תלמידים עם קשיי קשב וריכוז ולקויות למידה למורי היל"ה
מפגשי פנים אל פנים (פא"פ) יתקיימו בכפר הירוק
מנחה :גלית שוורצמן קדושני
מס'
מפגש

תאריך

אופן
הלימוד

נושאי הלימוד

מס' שעות
אקדמיות

4/2/19 .1
יום ב'

פא"פ
בכפר
הירוק

תלמידים לקויי למידה  :הגדרה ,אבחנה
מבדלת ,התאמות ודרכי טיפול

5

18/2/19 .2
שני

א-
סינכרוני

ניתוח לומד תוך התייחסות ללקויות הלמידה
השונות לקראת תהליך ההכנה לעבודה עם לומד
וקביעת מטרות לעבודה

4

4/3/19 .3

א-
סינכרוני

"לקותית מדוברת" – על משמעויות האמירות
של הילדים המתקשים והלקויים מאת ד"ר
רונית פלטוניק .המשימה תהיה בעקבות קריאת
"מילון לקותית מדוברת"

4

11/3/19 .4

פא"פ
בכפר
הירוק

הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות –
 :ADHDהמודל הרב מימדי לקשב
דרכי טיפול
טיפול תרופתי בהפרעות קשב

5

25/3/19 .5

א-
סינכרוני

ניתוח לומד תוך התייחסות ללקויות הקשב
השונות לקראת תהליך ההכנה לעבודה עם לומד
וקביעת מטרות לעבודה

4

8/4/19 .6

א-
סינכרוני

תרגיל חמשת האסטרטגיות שלי

3

6/5/19 .7

פא"פ
בכפר
הירוק

לקויות למידה ולקויות קשב בקרב תלמידי
התיכון :מאפיינים רגשיים ,התנהגותיים
וחברתיים של ילדים ודרכי התמודדות

5

קורס :העצמת תלמידים עם קשיי קשב וריכוז תכנית היל"ה 55834
קבוצת לימוד)44564( 2 :
מקום לימוד :הכפר הירוק ,צומת הכפר הירוק
שעות מפגש15:00-19:00 :
ימי מפגש :ב'
תאריך פתיחה04/02/2019 :

https://goo.gl/EhtUKJ
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הוראה פרטנית – הוראה למידה ממוקדת בפרט למורי תוכנית היל"ה
מפגשי פנים מול פנים (פא"פ) יתקיימו בכפר הירוק
מנחה  :גב' רותי נחמני

מטרות הקורס  :הקניית עקרונות וכלים יישומיים לעבודה עם תלמידים באופן פרטני
לבנות תוכניות הוראה –למידה ולהפעיל דרכי הוראה – למידה שיתנו מענה לצרכי הפרט
מספר
שיעור
1

תאריך

אופן הלימוד

נושאי הלימוד

28.1

פנים

מבוא ותאום צפיות

אל פנים

הוראה פרטנית – מהות ומאפיינים

2

11.2

3

25.2

מספר
שעות
5

הכרות עם כלים להערכת הלומד  -מיפוי יכולות,
סגנונות למידה חוזקות וקשיים של לומד  -הערכה
של יכולות כתיבה ,התארגנות ללמידה ועוד
בניית תכנית פרטנית ללומד :
קביעת מטרות ויעדים בלמידה
א  -סינכרוני

כרטיס ביקור אישי
מטפורה –מהי הוראה פרטנית
תיאור מאפייני לומדים בקבוצה שהמורה מוביל
היוועצות עמיתים
תהליך מיפוי של לומד

4

4

11.3

א  -סינכרוני

תצפית על שיעור הוראה פרטנית

4

5

18.3

פנים אל פנים

עקרונות פדגוגיים באופני ההוראה והלמידה
בקבוצות קטנות:
עקרונות בבניית תוכנית פרטנית ללומד
כלים ואסטרטגיות לקידום לומדים
ברמה פרטנית
דרכים להגברת המוטיבציה בלמידה
כלים ואסטרטגיות לקידום לומדים
ברמה פרטנית

5

6

8.4

א סינכרוני

בניית תכנית ארוכת טווח ללומד הפרטני
בניית מחוון לתפקוד שוטף של לומד

4

7

29.4

ניתוח דילמות בהוראה פרטנית

4

א  -סינכרוני

א -סינכרוני

קורס :הוראה למידה ממוקדת בפרט הוראה פרטנית תכנית היל"ה 55833
קבוצת לימוד)44563( 1 :
מקום לימוד :כפר הירוק ,צומת הכפר הירוק
ימי מפגש :ב' שעות מפגש15:00-19:00 :
תאריך פתיחה28/01/2019 :

https://goo.gl/HzrNKH
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4

סילבוס הרחבת יכולת ההכלה וקידום תלמידים למורי תוכנית היל"ה
מנחה :אושרת זריהן
מס'
מפגש

מפגשי פא"פ בימי שלישי בתל אביב -קלאוזנר

תאריך
אופן הלימוד

 22/1/19 1פא"פ
קלאוזנר ת"א

נושאי הלימוד
מבוא ותאום ציפיות

מס'
שעות
אקדמיות
5

שילוב והכלה  -עמדות ותפיסות
פסיכו-פדגוגיה כתפיסת עולם
דיאלוג מורה תלמיד חשיפה
והתנסות בכלים יישומיים

5/2/19 2

א -סינכרוני

כרטיס בקור אישי

4

מטפורה להכלה
תיאור הקבוצה שעימה עובדים
 19/2/19 3א -סינכרוני

5/3/19 4

הפסיכופדגוגיה של הכלת לומדים
מתקשים -כלים מאגרות בנושא
הכלה ,ופסיכופדגוגיה

4

הוראה בקבוצה הטרוגנית –
תצפית על קבוצת לומדים

4

קלאוזנר ת"א

פרקטיקות להוראה בקבוצה
הטרוגנית תוך מתן דגש
לדיפרנציאליות להכלה
ופסיכופדגוגיה

5

א  -סינכרוני

מיפוי תלמיד

א  -סינכרוני

 19/3/19 5פא"פ

2/4/19 6
14/5/18 7

א -סינכרוני שיח אישי ומשוב אישי עם תלמיד
כמקדם למידה ותפקוד

קורס :הרחבת יכולת ההכלה וקידום תלמידים תכנית היל"ה 55832
קבוצת לימוד)44562( 2 :
מקום לימוד :האוניברסיטה הפתוחה ,קלאוזנר  ,16רמת אביב ,תל אביב.
ימי מפגש :ג' שעות מפגש15:00-19:00 :
תאריך פתיחה22/01/2019 :

https://goo.gl/f5tDPw
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4
4

קורס :רכזי מקצוע – פיתוח מקצועי לרכזי מקצוע תוכנית היל"ה 55400
קורס המיועד לקבוצת רכזי המקצוע של תוכנית היל"ה
קבוצת לימוד)44561( 1 :
מנחה :נעה אוריה
מקום מפגשי פא"פ  :הכפר הירוק ,צומת הכפר הירוק
מפגש ראשון :ב 6.2.19-מפגש שני3.4.19 :
ימי מפגש :ד'
שעות מפגש15:00-19:00 :
תאריך פתיחה06/02/2019 :

https://goo.gl/NaL71J
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טבלת השתלמויות מטעם מטח
שם ההשתלמות

שעות

למי
מיועדת

למידת חקר בגיאוגרפיה

30

מורי
גיאוגרפיה

מטלת ביצוע באזרחות

30

יישומי מחשב – 2
"כלים ללמידה
מתוקשבת"

15

חינוך תעבורתי

15

אקולטורציה בהוראה

15

מורי
אזרחות
מורים
המלמדים
יישומי
מחשב
מורים
המלמדים
את
המקצוע
כלל
המורים

מאתגר לתוצר

15

שימוש יצירתי
בסמרטפון

15

כלל
המורים
כלל
המורים

שימוש יצירתי
בסמרטפון לדוברי
ערבית
עיצוב סביבות למידה
עוד מבט על ערכים
בקידום נוער
הוראת נושאים נבחרים
במתמטיקה בשילוב
כלים דיגיטליים
חדשנות דיגיטלית
בתכנית היל"ה
רכזים טכנופדגוגיים -
פתוח מקצועי
השתלמות למגמת
תקשוב

מפגשי
פנים
אל
פנים
1
ללא

מיקום

בהתאם למקום עם ציון
המגורים של
רוב המשתלמים
עם ציון

ללא

1

גמול ללא
ציון
עכו– 20.2.19
ת"א – 25.2.19

ללא
ללא

גמול ללא
ציון
גמול ללא
ציון

1

15

כלל
המורים

1

צפון עכו

15

כלל
המורים
כלל
המורים
מורי
מתמטיקה

ללא

30

כלל
המורים
רכזים

30

מורי מגמת 1-2
תקשוב

30

30

גמול ללא
ציון
גמול ללא
ציון

מטח

15

גמול עם
ציון/ללא
ציון

2

מטח

2

מטח

ללא
3

יקבע בהמשך
מטח

גמול ללא
ציון
גמול ללא
ציון
גמול ללא
ציון
גמול עם
ציון
גמול עם
ציון
גמול עם
ציון
גמול עם
ציון

https://goo.gl/xmMtuW

להרשמה לחץ על הקישור המצורף

שימו לב שיש שני דפים לצפייה .כמו כן אפשר לסנן את ההשתלמויות בסרגל הימני על פי
מספר שעות ההשתלמות  15 -או .30
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טבלת השתלמויות מטעם מכללת אורנים
שם ההשתלמות

שעות

למי מיועדת

מפגשי פנים
אל פנים

מיקום

מורי אזרחות

1

יקבע
בהמשך

30

כלל המורים

2

צפון
מרכז
דרום

ללא ציון

כלים למורה בתחום 30
לקויות למידה

כלל המורים

2

כלים למורה בתחום 30
לקויות למידה
בערבית

כלל המורים
דוברי ערבית

2

צפון
מרכז
דרום
צפון
מרכז

ללא ציון

כלים להקניית
השפה הערבית
לדוברי ערבית

30

מורים בתחום
הדעת

2

צפון
מרכז
דרום

ללא ציון

שילוב מיינדפולנס
בהוראה

30

כלל המורים

2-3

צפון
מרכז
דרום

ללא ציון

לווי מורים חדשים

30

מורים חדשים

2-3

יקבע
בהמשך

ללא ציון

מעריכי מטלת ביצוע 20
כלים פדגוגים
טיפוליים למורי
היל"ה

גמול עם
ציון/בלי
ציון
ללא ציון

ללא ציון

על מנת לאפשר את פתיחת הקישורים להרשמה יש לאפשר חלונות קופצים בדפדפן

11

כלים להקניית השפה הערבית לדוברי ערבית -קבוצת צפון
מרצה :אמל אבו עג'וה אלעאל ayback4@gmail.com

מטרות ההשתלמות:
 .1הבנה ומיפוי הקשיים בקריאה וכתיבה לנוער בסיכון דובר ערבית.
 .2הכרת אסטרטגיות בקריאה וכתיבה המתאימות לנוער בסיכון דובר ערבית.
 .3הכרת דרכים לקידום תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה.

נושאי המפגשים ,לוח זמנים ופירוט המפגשים:

מס'

תאריך

יום

נושאי לימוד

שעה

שם מרצה

שעות

מפגש
1

30.1.19

ד'

פסיכו פדגוגיה ונוער בסיכון.

16:00-19:15
פנים אל פנים

2

3.2.10

ממיפוי לבניית פרופיל תלמיד.

10.2.19

מודלים בהוראת קריאה
לתלמידים מתבגרים

24.2.19

בניית תכנית התערבות.

10.3.19

פדגוגיה של ויסות עצמי
לנוער בסיכון

16:00-18:15
מקוון

3

16:00-18:15
מקוון

4

מס'

16:00-18:15

אמל אבו

4

עג'וה-
אלעאל
אמל אבו

3

עג'ויה-
אלעאל
אמל אבו

3

עג'וה

אמל אבו
עג'וה

3

מקוון
5

16:00-18:15

אמל אבו
עג'וה

3

מקוון
6

7

17.3.19

24.3.19

16:00-18:15
העלאת מוטיבציה ללמידה.

מקוון

אמל אבו
עג'וה

משחקים דידקטיים ואתרים
לקידום תהליכי קריאה

16:00-18:15

אמל אבו
עג'וה

12

3

3

מקוון
8

31.3.19

אסטרטגיות כתיבה לשיפור
ההבעה בכתב והכתיב

14.4.19

על שני מנועי החשיבה
ושאילת שאלות

16:00-18:15

אמל אבו
עג'וה

3

מקוון
9

10

24.4.19

להבין את הבנת הנקרא
הצגת תוצרים .סיכום ותובנות

16:00-19:15

אמל אבו
עג'וה

16:00-17:30

אמל אבו
עג'וה

מקוון

סינכרוני

4

2

סה"כ
30
שעות

קישור להרשמה להשתלמות כלים להקנית השפה הערבית לדוברי ערבית (צפון)

13

כלים להקניית השפה הערבית לדוברי ערבית-קבוצת מרכז
מרצה :אמל אבו עג'וה אלעאלayback4@gmail.com
מטרות ההשתלמות:
 .1הבנה ומיפוי הקשיים בקריאה וכתיבה לנוער בסיכון.
 .2הכרת אסטרטגיות בקריאה וכתיבה המתאימות לנוער בסיכון.
 .3הכרת דרכים לקידום תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה.

נושאי הלימוד ,לוח זמנים ופירוט המפגשים:

מס'

תאריך

יום

נושאי לימוד

שעה

מפגש
1

16.1.19

ד'

פסיכו פדגוגיה ונוער
בסיכון.

2

22.1.19

ממיפוי לבניית פרופיל
תלמיד.

5.2.19

מודלים בהוראת קריאה
לתלמידים מתבגרים

19.2.19

בניית תכנית התערבות.

5.3.19

פדגוגיה של ויסות עצמי
לנוער בסיכון

16:00-19:15
פנים אל פנים

16:00-18:15
מקוון

3

16:00-18:15
מקוון

4

16:00-18:15

שם

מס'

מרצה

שעות

אמל אבו

4

עג'וה-
אלעאל
אמל אבו

3

עג'וה

אמל אבו

3

עג'וה
אמל אבו
עג'וה

3

מקוון
5

16:00-18:15

אמל אבו
עג'וה

3

מקוון
6

7

19.3.19

2.4.19

16:00-18:15
העלאת מוטיבציה ללמידה
.

מקוון

אמל אבו
עג'וה

משחקים דידקטיים ואתרים
לקידום תהליכי קריאה

16:00-18:15

אמל אבו
עג'וה

מקוון

14

3

3

8

9.4.19

אסטרטגיות כתיבה לשיפור
ההבעהבכתב והכתיב

16.4.19

על שני מנועי החשיבה
ושאילת שאלות

16:00-18:15

אמל אבו
עג'וה

3

מקוון
9

10

23.4.19

להבין את הבנת הנקרא
הצגת תוצרים .סיכום
ותובנות

16:00-19:15
מקוון
16:00-17:30
סינכרוני

אמל אבו
עג'וה
אמל אבו
עג'וה

4

2

סה"כ
30
שעות

קישור להרשמה להשתלמות כלים להקניית השפה הערבית לדוברי ערבית (מרכז)
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כלים למורה בתחום לקויות למידה בשפה הערבית -צפון
מרצה :אמל אבו עג'וה אלעאל ayback4@gmail.com

מטרות ההשתלמות:
 .1העמקת הידע של המשתלם לגבי תחום לקויות הלמידה ונקודות הממשק עם תחום
הדעת.
 .2הכרות ,למידה והתנסות עם כלים יישומיים להבנה מעמיקה של המורה בקידום נוער
עם הצרכים הייחודיים של התלמידים עם לקויות הלמידה ו /או הפרעות הקשב דוברי
ערבית.

נושאי הלימוד ,לוח זמנים ופירוט המפגשים:

מס'

תאריך

יום

שעה

נושאי לימוד

מפגש
מבוא :לקויות למידה ונוער

1

22.1.19

ג'

2

5.2.19

ג'

הפרעות קשב וריכוז  -רקע
ודרכי התמודדות

3

19.2.19

ג'

לקויות למידה והיבטים
רגשיים וחברתיים -השפעת
הלקות ודרכי העצמת
התלמיד לקוי הלמידה

16:00-18:15

4

5.3.19

ג'

תפקודים ניהוליים
ותלמידאות – כלים לארגון
הלמידה

16:00-18:15

בסיכון .סקירה כללית.
הקשר בין מאפייני השפה

16:00-19:15
מפגש פנים אל
פנים

שם

מס'

מרצה

שעות

אמל אבו

4

עג'וה-
אלעאל

הערבית וקשיי קריאה
והכתיבה.
16:00-18:15
מקוון

16

אמל אבו

3

עג'וה-
אלעאל
אמל אבו

3

עג'וה
אמל אבו
עג'וה

3

5

19.3.19

ג'

ממיפוי לבניית תכנית
התערבות

16:00-18:15

אמל אבו
עג'וה

3

6

26.3.19

ג'

אסטרטגיות הוראה לפי
פרופילים שונים בקריאה

16:00-18:15

אמל אבו
עג'וה

3

7

2.4.19

ג'

אסטרטגיות
הוראה 16:00-18:15
בכתיבה והבעה בכתב.

אמל אבו
עג'וה

3

8

9.4.19

ג'

סגנונות למידה והתאמת
אסטרטגיות הוראה

16:00-18:15

אמל אבו
עג'וה

3

9

23.4.19

ג'

על שני מנועי החשיבה
ושאילת שאלות

16:00-19:15

אמל אבו
עג'וה

4

10

30.4.19

ג'

להבין את הבנת הנקרא
הצגת תוצרים .סיכום
ותובנות

16:00-17:30
סינכרוני

אמל אבו
עג'וה

2

סה"כ
30
שעות

קישור להרשמה להשתלמות כלים למורה בתחום לקויות למידה בשפה הערבית  -צפון
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כלים למורה בתחום לקויות למידה בשפה הערבית -קבוצת מרכז
מרצה :אמל אבו עג'וה אלעאל ayback4@gmail.com

מטרות ההשתלמות:
 .3העמקת הידע של המשתלם לגבי תחום לקויות הלמידה ונקודות הממשק עם תחום
הדעת.
 .4הכרות ,למידה והתנסות עם כלים יישומיים להבנה מעמיקה של המורה בקידום נוער
עם הצרכים הייחודיים של התלמידים עם לקויות הלמידה ו /או הפרעות הקשב דוברי
ערבית.

נושאי הלימוד ,לוח זמנים ופירוט המפגשים:

מס'

תאריך

יום

שעה

נושאי לימוד

מפגש
מבוא :לקויות למידה ונוער

1

20.1.19

א'

2

27.1.19

א'

הפרעות קשב וריכוז  -רקע
ודרכי התמודדות

3

10.2.19

א'

לקויות למידה והיבטים
רגשיים וחברתיים -השפעת
הלקות ודרכי העצמת
התלמיד לקוי הלמידה

16:00-18:15

4

24.2.19

א'

תפקודים ניהוליים
ותלמידאות – כלים לארגון
הלמידה

16:00-18:15

בסיכון .סקירה כללית.
הקשר בין מאפייני השפה
הערבית וקשיי קריאה

16:00-19:15
מפגש פנים אל
פנים

שם

מס'

מרצה

שעות

אמל אבו

4

עג'וה-
אלעאל

והכתיבה.

16:00-18:15
מקוון

18

אמל אבו

3

עג'וה-
אלעאל
אמל אבו

3

עג'וה
אמל אבו
עג'וה

3

5

10.3.19

א'

ממיפוי לבניית תכנית
התערבות

16:00-18:15

אמל אבו
עג'וה

3

6

17.3.19

א'

אסטרטגיות הוראה לפי
פרופילים שונים בקריאה

16:00-18:15

אמל אבו
עג'וה

3

7

24.3.19

א'

אסטרטגיות
הוראה 16:00-18:15
בכתיבה והבעה בכתב.

אמל אבו
עג'וה

3

8

31.3.19

א'

סגנונות למידה והתאמת
אסטרטגיות הוראה

16:00-18:15

אמל אבו
עג'וה

3

9

14.4.19

א'

על שני מנועי החשיבה
ושאילת שאלות

16:00-17:15

אמל אבו
עג'וה

4

10

28.4.19

א'

להבין את הבנת הנקרא
הצגת תוצרים .סיכום
ותובנות

16:00-17:30
סינכרוני

אמל אבו
עג'וה

2

סה"כ
30
שעות

קישור להרשמה להשתלמות כלים למורה בתחום לקויות למידה בשפה הערבית -קבוצת
מרכז
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כלים פדגוגיים טיפוליים למורי היל"ה – קבוצת מרכז
מרצים :עופר כהן -פסיכולוג חינוכי וקרין קלברינו -יועצת חינוכית ופסיכותרפיסטית
רכזת קורס :קמליה סגל cameliasegal@gmail.com
רציונל
המורה שעובד ביחידות לקידום נוער נדרש לעיתים קרובות ,למרות היותו ממוקד בלמידה
ופדגוגיה ,לתת מענה רגשי ולהכיל את הקשיים המלווים את התלמידים בסיכון והדרה.
בקורס נחשף ונתרגל מיומנויות טיפול במרחב הלימודי-חינוכי בעבודת המורה ביחידה
לקידום נוער ,במפגשים פרטניים ובתוך קבוצה/כיתה ,נלמד על הבעיות הנפוצות אצל ילדים
ונוער כגון חרדות שונות ,בעיות התנהגות וקשיים חברתיים ונתרגל כלים יעילים לעזור לבני
נוער וילדים הסובלים מקשיים אלו ונחשף למשחק טיפולי ייעודי.
מטרת הלימודים:
קידום ופיתוח תחושת מיטביות אצל התלמידים והמורים בתחום הלימודי ,החברתי,
ההתנהגותי והרגשי באמצעות כלים מעולם הטיפול והייעוץ.
קהל היעד:
התכנית מיועדת למורי היל"ה במסגרת הלימודים של קידום נוער.
היקף ומועד הלימודים 30 :שעות אקדמיות שיתחלקו באופן הבא:
מפגש ראשון ומפגש אחרון -מפגשי פנים אל פנים – נוכחות חובה! ( 5שעות אקדמיות כל
מפגש ,סה"כ  10שעות).
 7מפגשים מקוונים א-סינכרוניים ,ברצף דו שבועי – השיעור מתפרסם ביום קבוע,
המשתלמים מתייחסים אליו בזמנם החופשי ומגישים המטלה הנילווית עד  48שעות לפני
פרסום השיעור הבא .סה"כ –  20שעות.
תאריכי הקורס :מפגשים פרונטאליים ( 11/6/19 ,12/2/19מיקום סופי יקבע בהמשך).
מקוונים בתאריכים הבאים28/5 ,14/5 ,30/4 ,2/4 ,19/3 ,5/3 ,19/2 :
נושאי הלימוד:


טכניקות לשיח מקדם ומוביל לחשיבה יצירתית אצל התלמיד לגבי קשייו כגון:
הקשבה אמפטית ,הקשבה בערוצים שונים ,ניטרול שיפוטיות ,שאלות מקדמות
ופותחות ,הדהוד ,שיקוף ,ניסוח מחדש ,בירור רצונות וצרכים ,תחושות
שמעוררים בנו התלמידים וכיצד להגיב אליהן ושאלות להיכרות מעמיקה.



יצירת מוטיבציה בתחומי חיים שונים באמצעות המודל המוטיבציוני.

20



איתור וחיבור לחוזקות אצל תלמידים ומורים באמצעות המודל של סלינגמן
העוסק בפסיכולוגיה חיובית .והכרות עם מודל אפר"ת.



אבחנה ומיון בין סוגי רגשות ,מחשבות ותחושות גופניות ודירוג של עוצמתן.



זיהוי מחשבות אוטומטיות והתמודדות עמן.



תרגול תשאול סוקרטי באמצעות  7שאלות הצבעים.



התמודדות עם התפרצויות כעס של תלמידים.



העברת מסר מקדם באמצעות ארבעה שלבים.

הערה :לאורך המפגש יוצגו גם כלים דידקטיים בהם יוכלו המשתתפים להעביר
את הכלים לתלמידיהם.
דרכי הוראה:
 .1הקורס הינו קורס מקוון המשלב אמצעים דידקטיים שונים :מצגות ,סרטונים
קצרים ,קטעי הסבר מוקלטים (אודיו) ,קטעי מידע והפנייה למקורות
ביבליוגרפים.
 .2שני מפגשים פרונטליים.
המפגש הראשון -מפגש פותח של הקורס .המפגש ,יתקיים באופן חוויתי במטרה לתת הסבר
ראשוני וחשיפה לתכני הקורס.
המפגש השני -מפגש מסכם -מפגש רפלקטיבי .בו יעלו המורים את החוויות והתכנים שהם
למדו בקורס והדרך בה תרם להם הקורס.
חובות:
נוכחות פיזית מלאה במפגש הראשון ובמפגש האחרון
הגשה של לפחות  5מבין  7המטלות המעידות על מעורבות בלמידה ,הגשת עבודת סיכום
רפלקטיבית.
גמול השתלמות לעו"ה:
 30שעות לצורך קידום מקצועי.
קישור לרישום להשתלמות כלים פדגוגיים טיפוליים למורי היל"ה – קבוצת מרכז
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כלים פדגוגיים טיפוליים למורי היל"ה – קבוצת צפון
מרצים :עופר כהן -פסיכולוג חינוכי וקרין קלברינו -יועצת חינוכית ופסיכותרפיסטית
רכזת קורס :קמליה סגל cameliasegal@gmail.com
רציונל
המורה שעובד ביחידות לקידום נוער נדרש לעיתים קרובות ,למרות היותו ממוקד בלמידה
ופדגוגיה ,לתת מענה רגשי ולהכיל את הקשיים המלווים את התלמידים בסיכון והדרה.
בקורס נחשף ונתרגל מיומנויות טיפול במרחב הלימודי-חינוכי בעבודת המורה ביחידה
לקידום נוער ,במפגשים פרטניים ובתוך קבוצה/כיתה ,נלמד על הבעיות הנפוצות אצל ילדים
ונוער כגון חרדות שונות ,בעיות התנהגות וקשיים חברתיים ונתרגל כלים יעילים לעזור לבני
נוער וילדים הסובלים מקשיים אלו ונחשף למשחק טיפולי ייעודי.
מטרת הלימודים:
קידום ופיתוח תחושת מיטביות אצל התלמידים והמורים בתחום הלימודי ,החברתי,
ההתנהגותי והרגשי באמצעות כלים מעולם הטיפול והייעוץ.
קהל היעד:
התכנית מיועדת למורי היל"ה במסגרת הלימודים של קידום נוער.
היקף ומועד הלימודים 30 :שעות אקדמיות שיתחלקו באופן הבא:
מפגש ראשון ומפגש אחרון -מפגשי פנים אל פנים – נוכחות חובה! ( 5שעות אקדמיות כל
מפגש ,סה"כ  10שעות).
 7מפגשים מקוונים א-סינכרוניים ,ברצף דו שבועי – השיעור מתפרסם ביום קבוע,
המשתלמים מתייחסים אליו בזמנם החופשי ומגישים המטלה הנילווית עד  48שעות לפני
פרסום השיעור הבא .סה"כ –  20שעות.
תאריכי הקורס :מפגשים פרונטאליים ( 4/6/19 ,5/2/19מיקום סופי יקבע בהמשך) .מקוונים
בתאריכים הבאים28/5 ,14/5 ,30/4 ,2/4 ,19/3 ,5/3 ,19/2 :
נושאי הלימוד:


טכניקות לשיח מקדם ומוביל לחשיבה יצירתית אצל התלמיד לגבי קשייו כגון:
הקשבה אמפטית ,הקשבה בערוצים שונים ,ניטרול שיפוטיות ,שאלות מקדמות
ופותחות ,הדהוד ,שיקוף ,ניסוח מחדש ,בירור רצונות וצרכים ,תחושות
שמעוררים בנו התלמידים וכיצד להגיב אליהן ושאלות להיכרות מעמיקה.
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יצירת מוטיבציה בתחומי חיים שונים באמצעות המודל המוטיבציוני.



איתור וחיבור לחוזקות אצל תלמידים ומורים באמצעות המודל של סלינגמן
העוסק בפסיכולוגיה חיובית .והכרות עם מודל אפר"ת.



אבחנה ומיון בין סוגי רגשות ,מחשבות ותחושות גופניות ודירוג של עוצמתן.



זיהוי מחשבות אוטומטיות והתמודדות עמן.



תרגול תשאול סוקרטי באמצעות  7שאלות הצבעים.



התמודדות עם התפרצויות כעס של תלמידים.



העברת מסר מקדם באמצעות ארבעה שלבים.

הערה :לאורך המפגש יוצגו גם כלים דידקטיים בהם יוכלו המשתתפים להעביר
את הכלים לתלמידיהם.
דרכי הוראה:
 .3הקורס הינו קורס מקוון המשלב אמצעים דידקטיים שונים :מצגות ,סרטונים
קצרים ,קטעי הסבר מוקלטים (אודיו) ,קטעי מידע והפנייה למקורות
ביבליוגרפים.
 .4שני מפגשים פרונטליים.
המפגש הראשון -מפגש פותח של הקורס .המפגש ,יתקיים באופן חוויתי במטרה לתת הסבר
ראשוני וחשיפה לתכני הקורס.
המפגש השני -מפגש מסכם -מפגש רפלקטיבי .בו יעלו המורים את החוויות והתכנים שהם
למדו בקורס והדרך בה תרם להם הקורס.
חובות:
נוכחות פיזית מלאה במפגש הראשון ובמפגש האחרון
הגשה של לפחות  5מבין  7המטלות המעידות על מעורבות בלמידה ,הגשת עבודת סיכום
רפלקטיבית.
גמול השתלמות לעו"ה:
 30שעות לצורך קידום מקצועי.
קישור לרישום להשתלמות כלים פדגוגיים טיפוליים למורי היל"ה – קבוצת צפון
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שילוב מיינדפולנס בהוראה
ד"ר גלית קליגר וד"ר סופי ברזילי
רכז קורס :קמליה סגל cameliasegal@gmail.com
 30שעות אקדמיות.
רציונל
מיינדפולנס או מודעות קשובה בעברית ,היא המודעות המתרחשת בשעה שאנחנו שמים לב,
בכוונה תחילה ,לרגע הנוכחי ,ללא שיפוטיות.
ההשתלמות מכוונת להביא את איש החינוך לעצור לרגע באופן שיאפשר לו מפגש מחודש עם
עולמו הפנימי באמצעות טכניקות של התבוננות ורפלקציה אישית .זאת על מנת להרחיב את
יכולתו להכיר ולהפוך לזמינים יותר את משאביו הפנימיים ,באופן שייטיב ויסייע בהתמודדויות
יומיומיות מאתגרות .הן בחייו הפרטיים והן במסגרת עבודתו החינוכית.
מיינדפולנס מהווה אחת מהפרקטיקות המיושמות בפדגוגיה המכונה  -פדגוגיה מתבוננת
שמצביעה על הפניית המבט החינוכי לעולם הפנימי של המורה ו/או התלמיד; הדגש הינו על
חינוך ממוקד יחסים וצמצום הפער בין האדם לעצמו ובין האדם לסביבתו .בגישה זו ,מטפחים
איכויות של התבוננות והקשבה ,אמפטיה ,דיאלוג ,קשר אנושי והעצמת הרוח .ההתבוננות
פנימה לתוך 'מרחבי פנים האדם' נתפשת כמטרה העומדת בפני עצמה לטיפוח האדם
וסביבתו.
מטרות הלימודים:


היכרות עם שפה ,טכניקות וכלים שיוכלו לסייע למשתלמים לקבל ,להכיל ולהתחבר
לעצמם ,לאחרים בכלל ולתלמידיהם בפרט.



תרגול ויישום פרקטיקות של התבוננות קשובה עבור המורים.

קהל היעד:
התכנית מיועדת למורים במסגרת הלימודים של קידום נוער (היל"ה).
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היקף ומועד הלימודים:
 30שעות אקדמיות שיתחלקו באופן הבא:
מפגש ראשון ומפגש אחרון -מפגשי פנים אל פנים – נוכחות חובה! ( 5שעות אקדמיות כל
מפגש ,סה"כ  10שעות.
 7מפגשים מקוונים א-סינכרוניים ,ברצף דו שבועי – השיעור מתפרסם ביום קבוע,
המשתלמים מתייחסים אליו בזמנם החופשי ומגישים המטלה הנילווית עד  48שעות לפני
פרסום השיעור הבא .סה"כ –  20שעות.
תאריכי המפגשים:
תאריך פתיחה 28/1/19 -יום ב' מפגש פנים אל פנים יתקיים במכללת אורנים
 7שיעורים מקוונים29/4/19 ,8/4/19 ,25/3/19 ,18/3/19 ,4/3/19 ,18/2/19 ,4/2/19 :
מפגש סיכום פנים אל פנים 6/5/19 -יתקיים מכללת אורנים
מבין נושאי הלימוד:
-

היכרות עם מושגי היסוד מתחום המיינדפולנס.

-

התבוננות בגוף – חושים ,הקשבה לגוף ,נשימה.

-

זיהוי וחקירה של דפוסים אוטומטיים.

-

התבוננות לא שיפוטית.

-

לחץ ,חרדה וחברים נוספים.

-

שהייה והתמודדות עם אתגרים

-

חמלה כלפי עצמי וכלפי אחרים.

דרכי הוראה:
בכל שיעור מקוון יועברו חומרים אותם יתבקש המורה המשתלם לקרוא/לצפות/לתרגל.
המשתלמים יתבקשו למלא מטלות המעידות על היכרות והבנה של החומרים.
כמו כן ,הלומדים יתבקשו לתרגל לאורך כל ההשתלמות טכניקות הקשבה ולדווח על החוויה
שלהם.
חובות:
נוכחות פיזית מלאה במפגש הראשון ובמפגש האחרון
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הגשה של לפחות  5מבין  7המטלות המעידות על מעורבות בלמידה
הגשת עבודת סיכום רפלקטיבית.

גמול השתלמות לעו"ה:
 30שעות לצורך קידום מקצועי.
קישורים להרשמה:
קבוצת צפון שילוב מיינדפולנס בהוראה
קבוצת מרכז שילוב מיינדפולנס בהוראה
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כלים למורה בתחום לקויות למידה  -קבוצת צפון
מנחה -טלי אילון

taliayalon@gmail.com

 30שעות אקדמיות

מבוא:
תלמידים לקויי למידה זקוקים למענה פדגוגי ורגשי בכיתה הרגילה וכן להתאמות לימודיות ודרכי
הערכה חלופיות .הבנה מעמיקה של מאפייני התלמיד לקוי הלמידה ודרכי העבודה/למידה
המתאימים לו ,יכולים להקל על המורה המלווה ומלמד תלמידים אלו.
מטרות הלימודים:
 .1הלומדים ירכשו כלים בתחום אסטרטגיות הלמידה להתמודדות עם תלמידים בעלי קשיי למידה או
ליקוי למידה ,במסגרת הקבוצתית והפרטנית.
 .2הלומדים יכירו סביבות למידה מגוונות.
 .3ללומדים תהיה חשיפה והכרות עם תהליכים אבחוניים והערכות חלופיות של תלמידים.

היקף ומועד הלימודים:
יתקיימו  10מפגשים לאורך השנה מתוכם  2פרונטליים 3.שעות אקדמיות כל מפגש.
נושאי הלימוד:


הבחנה בין קשיי למידה ולקויות למידה ומשמעות הבחנה זו.



הכרת סוגי לקויות שונים והקשר (או אי הקשר) ביניהן.



הכרה ויישום של אסטרטגיות למידה שמטרתן להפוך את הלומד ללומד פעיל ,תוך דגש על
התאמה לרמת הילד ,יכולותיו וקשייו ופתיחות לדרך חשיבתו.



הכרת דרכי עבודה וסביבות למידה מגוונות לקידום תחום הקוגניציה ,השפה והחשבון.



משחקים כאמצעי להוראה ולמידה.



שימוש באמצעים טכנולוגיים כעזר להוראה ולמידה תוך התייחסות ליתרונות וחסרונות השימוש
במחשב והיכרות עם אפליקציות ,תוכנות ומשחקים לליווי וקידום הלמידה.



הכרת דרכים להערכה חלופית.



שימוש בטעויות כדרך הוראה.



קריאה והבנה של דוח אבחון ובניית תוכנית עבודה לתלמיד ספציפי בהתאם להמלצות האבחונים.
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סילבוס להשתלמות
מס' שיעור

שעות

תאריך

אופי השיעור

נושא לימוד

1

5

17.3.19

פרונטלי

הבחנה בין קשיי למידה ולקויות למידה ומשמעות הבחנה זו.
התייחסות למקורות קושי שונים תוך תפיסה הוליסטית לילד.

2

4

24.3.19

מקוון



סוגי לקויות שונים והקשר (או אי הקשר) ביניהן.

3

4

31.3.19

מקוון



משחקים כאמצעי להוראה והערכה.

4

4

7.4.19

מקוון



הוראה באמצעות שימוש בטבע.

5

4

14.4.19

מקוון



הוראה באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים.

6

4

28.4.18

מקוון



שימוש בטעויות כדרך הוראה.

7

5

5.5.19

פרונטלי



סביבות למידה מגוונות לקידום תחום השפה והחשבון.



הכרה ויישום של אסטרטגיות למידה שמטרתן להפוך את הלומד ללומד פעיל,
תוך דגש על התאמה לרמת הילד ,יכולותיו וקשייו ופתיחות לדרך חשיבתו.

דרישות וחובות:


קריאת מאמרים.



השתתפות פעילה בסדנאות הפרונטליות.



הגשת  8משימות מקוונות.



עבודה מסכמת -בעבודה זו נדרשים המורים ליישם את הנלמד בקורס .העבודה תכלול תכנון מפורט
של שיעור על -פי העקרונות שהוצגו בקורס ובהתאם לאסטרטגיות הלמידה שנלמדו ,העברה
בפועל של השיעור המתוכנן ולבסוף -תיאור השיעור שהועבר וכתיבת רפלקציה.
הרכב הציון:



נוכחות פעילה וקריאת מאמרים לקראת שני השיעורים הפרונטליים ()11%



משימות מקוונות -סה"כ )64%( 8



עבודת סיום ()25%
קישור להרשמה להשתלמות כלים למורה בתחום לקויות למידה קבוצת צפון
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כלים למורה בתחום לקויות למידה  -קבוצת מרכז
טלי אילון taliayalon@gmail.com

 30שעות אקדמיות

מבוא:
תלמידים לקויי למידה זקוקים למענה פדגוגי ורגשי בכיתה הרגילה וכן להתאמות לימודיות ודרכי
הערכה חלופיות .הבנה מעמיקה של מאפייני התלמיד לקוי הלמידה ודרכי העבודה/למידה
המתאימים לו ,יכולים להקל על המורה המלווה ומלמד תלמידים אלו.
מטרות הלימודים:
 .4הלומדים ירכשו כלים בתחום אסטרטגיות הלמידה להתמודדות עם תלמידים בעלי קשיי למידה או
ליקוי למידה ,במסגרת הקבוצתית והפרטנית.
 .5הלומדים יכירו סביבות למידה מגוונות.
 .6ללומדים תהיה חשיפה והכרות עם תהליכים אבחוניים והערכות חלופיות של תלמידים.
היקף ומועד הלימודים:
יתקיימו  10מפגשים לאורך השנה מתוכם  2פרונטליים 3.שעות אקדמיות כל מפגש.
נושאי הלימוד:


הבחנה בין קשיי למידה ולקויות למידה ומשמעות הבחנה זו.



הכרת סוגי לקויות שונים והקשר (או אי הקשר) ביניהן.



הכרה ויישום של אסטרטגיות למידה שמטרתן להפוך את הלומד ללומד פעיל ,תוך דגש על התאמה
לרמת הילד ,יכולותיו וקשייו ופתיחות לדרך חשיבתו.



הכרת דרכי עבודה וסביבות למידה מגוונות לקידום תחום הקוגניציה ,השפה והחשבון.



משחקים כאמצעי להוראה ולמידה.



שימוש באמצעים טכנולוגיים כעזר להוראה ולמידה תוך התייחסות ליתרונות וחסרונות השימוש
במחשב והיכרות עם אפליקציות ,תוכנות ומשחקים לליווי וקידום הלמידה.



הכרת דרכים להערכה חלופית.



שימוש בטעויות כדרך הוראה.



קריאה והבנה של דוח אבחון ובניית תוכנית עבודה לתלמיד ספציפי בהתאם להמלצות האבחונים.
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סילבוס ההשתלמות
מס' שיעור

שעות

תאריך

אופי השיעור

נושא לימוד

1

5

18.3.19

פרונטלי

הבחנה בין קשיי למידה ולקויות למידה ומשמעות הבחנה זו.
התייחסות למקורות קושי שונים תוך תפיסה הוליסטית לילד.

2

4

25.3.19

מקוון



סוגי לקויות שונים והקשר (או אי הקשר) ביניהן.

3

4

1.4.19

מקוון



משחקים כאמצעי להוראה והערכה.

4

4

8.4.19

מקוון



הוראה באמצעות שימוש בטבע.

5

4

15.4.19

מקוון



הוראה באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים.

6

4

29.4.19

מקוון



שימוש בטעויות כדרך הוראה.

7

5

6.5.19

פרונטלי



סביבות למידה מגוונות לקידום תחום השפה והחשבון.



הכרה ויישום של אסטרטגיות למידה שמטרתן להפוך את הלומד ללומד פעיל,
תוך דגש על התאמה לרמת הילד ,יכולותיו וקשייו ופתיחות לדרך חשיבתו.

דרישות וחובות:


קריאת מאמרים.



השתתפות פעילה בסדנאות הפרונטליות.



הגשת  8משימות מקוונות.



עבודה מסכמת -בעבודה זו נדרשים המורים ליישם את הנלמד בקורס .העבודה תכלול תכנון
מפורט של שיעור על-פי העקרונות שהוצגו בקורס ובהתאם לאסטרטגיות הלמידה שנלמדו,
העברה בפועל של השיעור המתוכנן ולבסוף -תיאור השיעור שהועבר וכתיבת רפלקציה.
הרכב הציון



נוכחות פעילה וקריאת מאמרים לקראת שני השיעורים הפרונטליים ()11%



משימות מקוונות -סה"כ )64%( 8



עבודת סיום ()25%
קישור להרשמה להשתלמות כלים למורה בתחום לקויות למידה קבוצת מרכז

30

ליווי מורים חדשים בתוכנית היל"ה (קוד פנימי )118
ההשתלמות מיועדת למורים חדשים המלמדים שנה או שנתיים
בתוכנית היל"ה ביחידות קידום נוער וחסות הנוער.
ההשתלמות הינה בת  30שעות ומוכרת לגמול .ללא ציון
תנחה ותלווה את ההשתלמות נעמה סיבוני

מטרות ההשתלמות









היכרות עם קידום נוער ותוכנית היל"ה.
היכרות והעמקה במאפייני בני נוער בסיכון -אותם אנו מלמדים.
יצירת מרחב בו ניתן להציף ולשתף בבעיות ,קשיים ,ואתגרים של מורה חדש
במערכת.
הצעות ודרכי התמודדות עם הקשיים והאתגרים שהועלו בקבוצה.
חיזוק תפיסת העצמי וזיהוי היכולת האישית להתמודדות אישית ומקצועית.
יצירת קבוצת עמיתים שתמשיך בקשר גם אחרי ההשתלמות.
קידום שיח רפלקטיבי כאמצעי להתפתחות אישית ומקצועית.
קידום דרכים להשתלבות בצוות היחידה.

במהלך ההשתלמות יתקיימו שלושה מפגשי פנים אל פנים בתאריכים הבאים:
 27.5.19 , 25.3.19 , 18.2.19כל מפגש יתקיים בין השעות 15:00-19:00
מקום המפגש ישתנה ,ויהיה כל פעם במרחב גיאוגרפי אחר ,באופן שייתן את המענה
הטוב ביותר למקום המגורים של המורים המשתלמים.
קישור להרשמה להשתלמות ליווי מורים חדשים בתכנית היל"ה
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השתלמות מורים  -הערכת מטלת ביצוע באזרחות בתוכנית היל"ה
שעות השתלמות  20 :שעות
מנחה ההשתלמות :ליאור בכר


השתלמות מעריכי מטלת ביצוע מיועדת למורי אזרחות שעברו השתלמות
במטלת ביצוע ,והנחו לפחות שתי קבוצות במטלת ביצוע.



ההרשמה פתוחה גם למורים שסיימו זה עתה את השתלמות מטלת ביצוע ,ומסיימים
הנחיית שתי קבוצות.



אישור המורה שסיים השנה את השתלמות מטלת ביצוע ,תלוי בקבלת המלצה
ממנחה הפדגוגי/מנהל השכלה של היחידה בה המורה מלמד.



המפגש פנים אל פנים שהוא חלק מההשתלמות הינו חובה.

מטרות ההשתלמות


היכרות עם מטלת הביצוע באזרחות והתנסות בשלבי ההערכה ע"י מורה מעריך.



התנסות ולמידה תוך שימוש בסימולציות של תהליך הערכה ביחידות  .התנסות
בהערכה של התוצר הקבוצתי (מחוון) והתנסות בהערכה אישית.



עמידה על חשיבותה של מטלת הביצוע ועל מאפייני תהליך ההערכה המיוחד
בהיל"ה .



התנסות בכלים דידקטיים וטכנולוגיים המותאמים להנחיית מטלת הביצוע לנוער
בסיכון.



רפלקציה סימולציה על תהליך הלמידה שלנו.
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סילבוס השתלמות מעריכי מטלת ביצוע
יחידת
לימוד

נושא

מטרות מה נשיג
ביחידה?

סוג המפגש

תאריך

שעות

1

היכרות
"צלילה" לכל
מסמכי ההערכה

נערוך היכרות ,היכרות
עם כל המסמכים
הרלוונטיים להערכה
נתחיל להבין מה
נדרש ממעריך

א-סינכרוני

03.02.19

2

2

חשיבות הערכת
מטלת הביצוע
ככלי להצלחה

נעמיק במסמכי
ההערכה
נערוך סימולציות
נחדד נהלים

פנים אל פנים

3

משימות
קבוצתיות

4

תהליך
תוצרים
מחוונים מלווים
הערכה

חלוקה לזוגות והעלאת
מטלת ביצוע משותפת
לסביבה.
בניית שאלון הערכה
ותיקוף של המחוון

5

רפלקציה
הערכת עמיתים
אתגרים

5
13.02.19

א -סינכרוני 01.03.19

4

א -סינכרוני 15.03.19

4

31.03.19

5

סינכרוני  /א-
סינכרוני

מפגש פנים אל פנים יתקיים בתאריך ה 13.2.19-המקום יקבע בהמשך.
קישור להרשמה לקורס הערכת מטלת ביצוע באזרחות
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מורי תכנית היל"ה
הצטרפו לתכנית מורים-יזמים
מחזור ב'
יש לכם רעיון או יוזמה לשיפור המצב הקיים?
אנו מזמינים אתכם – אתם עם התשוקה לשנות – הצטרפו למסע בו תתנסו בתהליך היזמי.
בואו לחלום ולהגשים יוזמה חינוכית ,חדשנית ורלוונטית.
אנחנו מבטיחים לכם שבמהלך המסע תלמדו הרבה גם על עצמכם.

המפגשים יתקיימו בחודשים ינואר-אפריל
 4מפגשים ראשונים בשעות  15:00-19:00ומפגש אחרון ארוך בשעות .10:00-16:30
המפגשים הינם מחוזיים.

במחוזות צפון  +חיפה  -המפגשים יתקיימו במתנ"ס כרמיאל בימי ראשון,20.1.19 :
 .31.3.19 ,10.3.19 ,17.2.19מפגש ארוך ב .14.4.19
במחוזות מרכז  +תל אביב – המפגשים יתקיימו במשרדי החברה למתנ"סים בלוד בימי שני
 1.4.19 ,11.3.19 ,18.2.19 ,21.1.19ומפגש ארוך ב 15.4.19
במחוזות ירושלים  +דרום  -המפגשים יתקיימו ביחידה לקידום נוער בקרית גת בימי שני
 1.4.19 ,11.3.19 ,18.2.19 ,21.1.19ומפגש ארוך ב 15.4.19
מחוזות חרדי וחסות יצטרפו לפי המיקום הגיאוגרפי של היחידה.



יתכנו שינויים במיקום ובשעות בהתאם לנרשמים
פתיחת ההשתלמות מותנית במינימום משתתפים.

ההשתתפות בתכנית מוכרת לצורך גמול השתלמות של  30שעות.
להרשמה לתכנית מורים יזמים
לפרטים נוספים:
אור-לי קורנבליט
מובילת תחום יזמות וחדשנות
תכנית היל"ה
0523-922111
Or-lee@matnasim.org.il
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