נתיב מורים שותפי פיתוח בלימודי יסוד
נתיב מורים שותפי פיתוח ,מזמין את המורים לבנות תוכנית הוראה למידה והערכה חדשנית המבוססת על
תו כנית הלימודים של תחום הדעת ,ייחודית לבית הספר ,ושונה מהנתיבים שהוצעו על ידי משרד
החינוך .הנתיב מבוסס על מורים שהובילו תוכניות תמ"ר וחלוצי הערכה בתחומי הדעת השונים בשנים
קודמות.
נתיב "שותפי פיתוח בלימודי יסוד" ְמזַמֵּ ן ארגון מחדש של הלמידה ,ובכך יוצר מרחב אוטונומי לבית הספר
ולמורים ומאפשר להם בחירה והזדמנויות להביא לידי ביטוי את היצירתיות ,היזמות ומימוש רוח וחזון בית
הספר .בית הספר יגבש קבוצת איכות של מורים שישמשו מודל לפיתוח תרבות בית ספרית המבוססת על
גיוון בדרכי הוראה ,למידה והערכה ,ומשלבת פיתוח חשיבה מסדר גבוה במגוון פרקטיקות.
עקרונות התוכנית
 .1התוכנית תואמת את דרישות תוכנית הלימודים בחטיבה העליונה בהיקף של  75%מן התוכנית
שתפורסם לקורסי היסוד ,כדי לאפשר גמישות וגיוון בתכנים ובדרכי הלמידה.
 .2הלמידה תכלול שילוב של ידע ,מיומנויות ועיסוק בשאלות ערכיות ,בדגש על הבנה ,משמעות
ורלוונטיות לעולמו של התלמיד.
 .3התוכנית תתבסס על הקניית מיומנויות גנריות ודיסציפלינריות ולמידה בדרכים ייחודיות.
 .4במהלך הלמידה יגישו המורים המלמדים שני דוחות ביצוע למפמ"ר שמהם אפשר יהיה ללמוד על
יישום התוכנית ,הצלחותיה והתאמתה בפועל כדי לאפשר למידה מן התוכניות ותכנון הפצה של
חלקים מתוכם לבתי ספר באופן מערכתי.
תנאי סף להצטרפות בית ספר לתוכנית
 .1טוהר בחינות – בית ספר ירוק.
 .2הכרה קבועה או זמנית בציונים בית ספריים.
 .3בית הספר אינו מרובה באירועי שק"ד בשלוש השנים האחרונות.
 .4המלצת מפקח כולל של בית הספר.
 .5הקצאת זמן למפגש של המורים עם המדריך המלווה את בית הספר.

בימים אלו מפרסם האגף לחינוך על־יסודי חלוקת בתי ספר לפי מקבצים שנקבעים על פי מדדי בית הספר
השונים .חלוקה זו תסייע לבחון את התאמת בתי הספר הפונים בבקשת הצטרפות לתוכנית שותפי פיתוח.

תנאי סף להצטרפות עבור המורה בנתיב (עבור מורה מוביל מח"ר/רכז מקצוע)
 .1תואר/הסמכה להוראה בתחום הדעת.
 .2ניסיון של לפחות שלוש שנות הוראה בתחום הדעת בחטיבה העליונה.
 .3רצון והסכמה של המורה להיות שותף להליך פדגוגי מתמשך.
 .4השתתפות בפיתוח המקצועי של המפמ"ר.
תהליך אישור הצטרפות לתוכנית
הגשת מסמכים בפורטל הפדגוגי (פרטים יימסרו בהמשך).
המסמכים יכילו:
 .1פרטי בית הספר :שם המוסד ,סמל מוסד ,שם המנהל וטלפון אישי.
 .2פרטי מורה מוביל המח"ר ,רכז ומורי המקצוע  -שם ,טלפון ומייל.
 .3תעודות ותק של המורה המוביל את הנתיב.
 .4מסמך של המורה ומנהל בית הספר הרוצים ומתחייבים להיות שותפים להליך הפדגוגי הייחודי.
 .5תוכנית עבודה מפורטת (לפי מחוון המופיע בפורטל).
מורים שהשתתפו בשנים קודמות בתוכניות תמ"ר וחלוצי הערכה ומעוניינים להמשיך בתוכניות אלה יוכלו
להצטרף לתוכנית בהתאמה של תוכניותיהם למערך המחודש .לפיכך הם יכולים לשלוח תוכנית עבודה
מפורטת ללא מסמכים מלווים.
ההיבטים הניהוליים בתוכנית יאושרו על ידי האגף העל־יסודי במנהל הפדגוגי והיבטי התוכן יאושרו על ידי
מפמ"ר תחום הדעת.

