משרד החינוך ,מחוז חיפה

עלון השקפה מחוזית  – 2ט"ו בשבט תשע"ח
מנהלים יקרים,
מהלך השקפה – מורים מובילים מהווה נדבך חשוב בפיתוח המקצועי של מורים בבתי הספר .בקהילה הלומדת חוקרים
המורים את הפרקטיקה שלהם בכיתה ,לומדים יחד ,האחד מהשני ,ומפתחים ידע חדש .באופן זה מסייע המהלך בהשבחת
איכות ההוראה והלמידה בכיתה .ההנחייה של המורה המובילה מהווה מודלינג להוראה בכיתה ומאפשרת התייחסות
לתלמידים כקהילת לומדים .בכך מתאימים את ההוראה למאה ה 21-ולפדגוגיה מוטת עתיד.
אני מזמינה את כולכם להגיע לכנס המחוזי ,לפגוש את הקהילות מקרוב וללמוד על השפעתן על המרחב הבית ספרי.
בשנה הבאה יתרחב המהלך במחוז .הן בבתי ספר קיימים בהם יורחב מספר הקהילות הלומדות והן בבתי ספר נוספים
שבחרו להצטרף למהלך חשוב זה .נאחל הצלחה רבה לכל המורים שהגישו מועמדות .ונקווה לראות עוד ועוד קהילות מורים
לומדות המקדמות שינויים פדגוגיים לשיפור ההוראה והלמידה.
בברכה,
יעל סלומון
מפקחת פיתוח מקצועי לעו"ה והדרכה
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חברי השקפה ,שותפים לדרך!
שלום רב,
מקצוע החינוך הוא המקצוע החשוב ביותר בהצמחת הדורות הבאים .בכדי
להצליח במשימה חשובה זו ,מוטלת עלינו ,אנשי החינוך ,החובה להתחדש
ולצמוח ,להתפתח ולפתח ,ללמד וללמוד .מהלך "השקפה מורים מובילים"
הוא מהלך המאמין כי מורים הם המשאב החשוב ביותר של מערכת

החינוך .הוא מאמין בהתפתחות מקצועית מתמדת של מורים והוא מאמין
שמורים זקוקים לתמיכה וללמידה משמעותית הבאה לידי ביטוי בקהילת
מורים לומדת .המורים בקהילות הבית ספריות חוקרים ומפתחים יחדיו את
מעשה ההוראה שלהם – הם מתחדשים וצומחים ,מתפתחים ומפתחים,
מלמדים ולומדים.
במחוז פועלות  120קהילות מורים לומדות ,המפתחות ומקדמות שינויים
פדגוגיים בתוך בתי הספר .קהילות אלו פורצות את גבולות הפיתוח
המקצועי ,את גבולות הדיסציפלינה ואת גבולות הכיתה וחדר המורים.
הכנס המחוזי השנתי של מהלך השקפה במחוז ,יעמוד השנה בסימן
"קהילות פורצות גבולות" .בכנס ,בהובלה ובהנחיה של המורים המובילים,

יוצגו קהילות שהצליחו לפרוץ גבולות והן מהוות מקור ללמידה עבור כולנו.
נשמח לראות את כולכם בכנס!
בימים אלו עומד המהלך במחוז בפני צמיחה משמעותית – כ 200 -מורים
הגישו את מועמדותם למהלך לשנה"ל תשע"ט ואנו מאחלים להם הצלחה
רבה במרכזי ההערכה.
אנו רוצות להודות למנהל המחוז ,ד"ר סער הראל ,על התמיכה במהלך.
למפקחת על הפיתוח המקצועי ,הגב' יעל סלומון על הובלת המהלך במחוז
ועל שיתוף פעולה הדוק ופורה ,למפקחים ולמנהלי הפסגות על הפצת הקול
קורא וסיוע באיתור מועמדים ראויים ,למנהלים המאפשרים את בניית
הקהילות ,לצוות המנחות שמלווה את המורים לכל אורך ההכשרה ולמורים
המובילים העומדים במרכז המהלך ומובילים את הקהילות ביד רמה.
שנזכה כולנו לצמוח ולהצמיח,
טו בשבט שמח!
ענת לנקרי
רכזת מהלך
השקפה במחוז

ד"ר הדס ברודי שרודר
ברנקו וייס
מורים מובילים

"הדואג לימים
זורע חיטים,
הדואג לשנים
נוטע עצים,
הדואג לדורות
מחנך אנשים"
(יאנוש קורצ'אק)
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מהלך השקפה מחוז חיפה – מדברים מהשטח...

קהילת מורים לומדת בבית הספר
היסודי באיבטין
בהובלת המורה ג'יהאד עמריה.
הקהילה עוסקת בויסות עצמי
של תלמידים.

קהילת מורים לומדת בבית הספר 'צליל' חדרה –
"נגיעות רוח" בהובלת המורה יהודית פרנקל.
הקהילה עוסקת בכלים אלטרנטיביים
להתבוננות על מעשה ההוראה ומטרתה .-
טיפוח מורה מועצם המוביל תלמידים
לתהליכים המבטאים את מלוא יכולותיהם.

מנהל – סלים עמריה
מפקח – סאלח זאהר

מנהלת – סיגלית יעקובי
מפקחת – זיוה רון

קהילת מורים לומדת בבית הספר היסודי 'קיסריה'
– "נפגשים בק.ל.י.ק" (קהילת מורים לומדת קיסריה)
בהובלת המורה מיכל שמחון.
הקהילה עוסקת בפיתוח מיומנויות תוך אישיות
ובין אישיות לקידום אקלים מיטבי ומצוינות
אישית.
מנהלת – זיו רבה
מפקחת – הדס רבינוביץ

