משרד החינוך ,מחוז חיפה

עלון השקפה מחוזית  – 1כסלו תשע"ח
מנהלים יקרים ,שותפים לדרך!
שלום רב,
מהלך "השקפה מורים מובילים" פועל במחוז חיפה זו השנה הרביעית ,ומטרתו ליצור שינוי בהתפתחות
המקצועית של המורים באמצעות הקמת קהילות מורים לומדות בית ספריות ,העוסקות במתן מענה

רלוונטי ,אותנטי וייחודי לצרכי בית הספר.
המורים המובילים בונים קהילות בית ספריות בהן המורים המשתתפים חוקרים ומפתחים יחדיו את
מעשה ההוראה שלהם .באופן זה המורים חווים התפתחות מקצועית משמעותית המשפיעה באופן ישיר
על הצורך הבית ספרי.
השנה מתרחשת פעילות ענפה של קהילות מורים לומדות ביותר מ 80 -בתי ספר במחוז .שיתוף הפעולה
המלא ,שלכם ,מנהלים ,בהבניית הקהילות ובאפשור פעילותם הסדירה הוא מפתח חשוב למהלך בכלל
ולהצלחתו בפרט .כך אנו רואים בשטח את חדוות העשייה והלמידה בקהילות.
המנחות שלנו מלוות את המורים המובילים בבית ספרכם הן בליווי קבוצתי והן בליווי איש ,בוודאי

פגשתם אותן בבית הספר .המורים המובילים עוברים תהליך הכשרה של פיתוח מיומנויות ההנחיה שלהם
מתוך ציפייה להובלה מקצועית של הקהילות ,כמו גם שכלול הפדגוגיה של ההוראה והלמידה ובסופו של
תהליך שיפור בהישגי התלמידים.
נושאי הקהילות מגוונים והם מעודדים הוראה פעילה ומערבת הנותנת מענה לפיתוח מיומנויות למידה.
מבין הקהילות ניתן להדגים קהילה העוסקת בשיח רגשי ,קהילה אחרת המפתחת פדגוגיה במרחבי
למידה חוץ כיתתיים ,קהילה העוסקת בפיתוח מודלים של הערכה חלופית והוראה דיפרנציאלית ,קהילה
המתמקדת בפיתוח כלים פדגוגיים להוראת תלמידים מתקשים ועוד.
אבקש כאן להעביר תודה לענת לנקרי ,מרכזת התכנית במחוז ולד"ר הדס ברודי ,השותפה למהלך מטעם
מכון ברנקו וייס ,על הובלת מהלך "השקפה" באופן מקצועי ומיטיב.
ערב היציאה לחופשת החורף ולחופשת חג החנוכה אני מבקשת להודות לכל אחד ואחת מכם ,המנהלים
והמנהלות ,ולאחל שימשיך בית ספרכם להתפתח כארגון לומד המפיץ תורה פדגוגית בקרב עובדי
ההוראה כמו גם התלמידים.
בברכה,
יעל סלומון
מפקחת פיתוח מקצועי לעו"ה והדרכה

מהלך השקפה מחוז חיפה –
מדברים מהשטח...

קהילת מורים לומדת בבית הספר 'שפרינצק'
קרית אתא בהובלת המורה דורית רחום.
הקהילה עוסקת בקידום הלמידה המשמעותית
תוך דיאלוג מיטבי ולמידת עמיתים.
מנהלת – לילך קופולוביץ
מפקחת – הדס רבינוביץ

קהילת מורים לומדת בבית הספר 'אמירים' בנימינה בהובלת
המורה אילת שחרית.
הקהילה הובילה למידה רב תחומית בסביבות למידה מזמנות.
לאחר שנתיים של למידה ובניית יחידות הוראה ,מובילות
המורות בקהילה צוות מניפה להטמעת יחידות ההוראה בחדר
המורים ,בהנחיית המורה רוית דבש.
מנהלת – גלית גורן
מפקח – רמי בן גרא

קהילת מורים לומדת בבית
הספר 'רעות' מ.א מנשה –
"פותחים דלתות ולבבות"
בהובלת המורה ניצה גרבר.
הקהילה עוסקת בגיבוש כלי
להערכת עמיתים ועידוד שיח
דרך קלפים השלכתיים.
מנהלת – גילה זיסקינד
מפקחת – זיוה רון

קהילת מורים לומדת בבית הספר
היסודי עוספיה א' בהובלת המורות
אומילה נסראלדין ומנאל פארס.
הקהילה עוסקת בלמידה ופיתוח
כלים בשיח רגשי.
מנהל – נאיף מנסור
מפקחת – לאה אורגד ווגסטף

