
 מורי חקלאות תשפ"ג פיתוח מקצועי

 

 מורות ומורי חקלאות יקרים שלום וברכה,

ח למידת עמיתים ותיהפיתוח המקצועי, חיוני להרחבת הידע שלנו כמורים, להכרת גישות פדגוגיות ודידקטיות עדכניות, לקשר בין המורים ולפ

 במקצוע.

, יומני לקהלים שונים. מובאות לפניכם ההשתלמויות השונות וקהילות המוריםהשנה יתקיימו מגוון השתלמויות וקהילות מורים המיועדות 

 .ההשתלמויות צפויים להיפתח בקרוב

 . מטה בקישור המופיע בטבלה ליומן ההשתלמות להשתלמות המקוונת באוריינות מדעית בהוראת החקלאות כבר ניתן להירשם

 פורמלי דרך יומן ההשתלמות.לרישום ה מידע עדכני לגבי הזמנים והתכנים, עדבינתיים קבוצת הוואטצאפ תאפשר לכם  -בקהילות

 

 שיח ולמידה!!!מוזמנות ומוזמנים ליהנות מקבוצות איכותיות של 

 

 צוות מובילי הקהילות

 חקלאותב צוות ההדרכהו



 אוכלוסיית יעד שם ההשתלמות

 

 

 מיקום ההשתלמות נושאים נלמדים

יום 

 בשבוע

תאריך 

 פתיחה

 

קישור לקבוצת 

 הווטסאפ

 -אוריינות מדעית בחקלאות

 בדגש בגרות

מורי תיכון ומורי חוות המעוניינים להרחיב את 

 הכשרתם.

ביצע את ההשתלמות  לא)מיועד רק למי ש

 בשנה שעברה(

 

מגוון הרצאות 

סינכרוניות בנושאים 

חקלאיים ומטלות 

אסינכרוניות על 

 שאלות בגרות

 רביעי בלבדמקוון 

16.11.22 

קישור 

 הרשמה
 

 

 

 

 רי תיכון בתחילת דרכם מו חדשים תיכוןקהילת מורים 
מנטורינג פרטני 

 ומפגשים סינכרוניים 
 16.11.22 רביעי סינכרוני, וולקני

קבוצת מורי תיכון   

 חדשים

 

 מורי תיכון קהילת מורי תיכון מרכז

עיסוק בנושאים 

דיסיפלינריים 

ופדגוגיים למורי 

התיכון מתוך למידת 

עמיתים וקשר בין 

 קהילתי

 16.11.22 רביעי סינכרוני, וולקני

 

 

 

קבוצת מורי תיכון 

 מרכז

 

קהילת מורי תיכון וחוות 

 צפון
 מורי תיכון, מורי חוות

עיסוק בנושאים 

דיסיפלינריים 

ופדגוגיים למורי 

התיכון והחוות מתוך 

סינכרוני וחוות 

 חקלאיות בצפון
 16.11.22 רביעי

 

קבוצת מורי תיכון 

 וחוות צפון
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למידת עמיתים וקשר 

 בין קהילתי

קהילת מורי חקלאות 

לתלמידים עם לקויות 

 למידה

מורים לחקלאות בתיכון ובחוות המלמדים 

 תלמידים עם לקויות למידה

התמודדות עם 

אתגרים ולמידת 

עמיתים בהוראת 

החקלאות לתלמידים 

 עם לקויות למידה

 16.11.22 רביעי סינכרוני, וולקני

 

 

קבוצת מורי 

תלמידים עם לקויות 

 למידה

 

קהילת מורי חוות חקלאיות 

 מחוז ירושלים

במחוז ירושלים מורים בחוות החקלאיות 

 והסביבה הקרובה

עיסוק בנושאים 

דיסיפלינריים 

ופדגוגיים למורי 

החוות מתוך למידת 

עמיתים וקשר בין 

 קהילתי

סינכרוני, חוות מחוז 

 ירושלים
 16.11.22 רביעי

 

 

קבוצת מורי חוות 

לחינוך חקלאי מחוז 

 ירושלים

 

קהילת מורי חוות חקלאיות 

 דרום
 מורי החוות החקלאיות בבאר שבע והסביבה

עיסוק בנושאים 

דיסיפלינריים 

ופדגוגיים למורי 

החוות מתוך למידת 

עמיתים וקשר בין 

 קהילתי

סינכרוני, חוות באר 

 שבע
 28.12.22 רביעי

 

קבוצת מורי חוות 

 לחינוך חקלאי דרום

 שלב ב -פינות חי
אחראי פינות חי שסיימו שלב א, בעלי תעודת 

 מטפל באמצעות בעלי חיים

בניית תוכניות 

לימודים, פינת החי 

ותפקידה הרגשי, 

שמירת טבע, הרחבת 

רווחת הידע הזואולוגי, 

 בעלי חיים.

 רביעי וולקני, סינכרוני
יפורסם 

 בהמשך

 

 קבוצת פינות חי 

 'שלב ב
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