
 פיתוח מקצועי בהתחדשות למידה

 

 :אלההתהליכי הפיתוח המקצועי מתבססים על העקרונות 

 

  לכל בעל תפקיד תהליך פיתוח מקצועי מותאם במגוון אפשרויות, מתודות ומסגרות המשלבות

 .אודות המסלולים, תחומי הדעת, מיומנויות, כלים וסביבות מקוונותעל למידה 

  וליווי פרטני  הדרכה מעטפת פנים בית ספרית של קהילה ובחירה לתוצע לכל מורה ובעל תפקיד

 וקבוצתי.

המתבצעת פנים אל פנים או וירטואלית,  – או ארציתמחוזית , זוריתומעטפת  חוץ בית ספרית א

 .בלמידה עצמאית או שיתופית

  בדגש על חיזוק הקהילה הבית ספרית הדרגתית,  שנתית,־רבמודולרית הכשרה  תוכניתתוצע. 

 

 :פירוטהלהלן 

 מורה במקצועות המח"ר  

 :אלההלמורה תינתן אפשרות בחירה מבין המסלולים   

לבחור את יכול מהם המורה שסביבה מתוקשבת הכוללת קורסים דיגיטליים מקוונים  -כוורת  .1

 כללו יהיו מתחומי הדעת, מיומנויות נדרשות, אוריינות דיגיטלית.יהתכנים שי -הרלוונטיים עבורו 

, כמו כן במסגרת הגפ"ן שעות 30היקף למידה  -מוביל  המפמ"רשתהליכי פיתוח מקצועי בתחום הדעת  .2

 מדריכי מפמ"ר במגוון מקצועות המח"ר.כמה יהיה לקיים אשכול הדרכה המשלב אפשר 

 .בשנה שעות  30היקף למידה  -מסלול המשלב בין רכיבים גנריים ודיסציפלינריים -איחוד מול ייחוד  .3

הערכה במקצועות -למידה-תחומיות בדגש על כלים ומיומנויות בהוראה־רבלמידה מחוזיות  קבוצות .4

יורחבו * בתשפ"ד .שעות בשנה 30היקף למידה  - דיגיטלייםכרות והתנסות בכלים ילצד ה ,המח"ר

 , בהכנה לכתיבת עבודה וברעיונות הגדולים. תובין־תחומיהקבוצות לקהילות ויעסקו בהוראה והערכה 

־רבמפמ"ר להכשרה להובלת קהילות או ה ארצית למורים שותפי פיתוח ומומלצים על ידי מנהל קהילה .5

  .ראשונההשעות בשנה  60 יהיה למידהההיקף  .תשפ"דת הלימודים תחומית שנ

 .הדרכה פנים בית ספרית על ידי מדריכים של מקצועות המח"ר .6

 .מקצוע, רכז פדגוגי, רכז תקשובתמיכה פנים בית ספרית על ידי מורה מוביל מח"ר, רכז  .7

שעות  30ועוד  לקראת תשפ"גשעות   30למורים המלמדים בנתיב הדיגיטלי נבנה מסלול ייחודי המשלב  .8

 במהלך שנת הלימודים.

למורים שעברו השתלמות מפמ"ר בנושא יוצע מתווה פיתוח  –למורים המלמדים בנתיב שותפי פיתוח  .9

שעות השתלמות  30למסלול יוצע מתווה של   צטרףנים להי(. למעוני5סעיף  וראבקהילה ארצית )

 שעות השתלמות מלווה במהלך השנה הראשונה.  30־ו לקראת תשפ"ג הכשרה 



 

 

 

 מורה מוביל צוות מח"ר 

  - מח"ר ימורבאחת ממסגרות הלמידה של מורה זה לומד מורה של אחד ממקצועות המח"ר כ .א

לרשותו אפשרות בחירה באחד  עומדת וגםלצרכיו כמורה מח"ר  למידה אישית מותאמת 

 :אלההמסלולים המ

קהילה זו תעסוק בהיכרות עם מגוון מקצועות המח"ר  - מחוזית של מובילי המח"ר הקהיל .ב

 .למידה-ההוראהחקר פרקטיקה של בבהתחדשות למידה, במיומנות הובלת קהילה בית ספרית, 

תלווה את מוביל המח"ר ותיתן לו קהילה זו תובל ברמה מחוזית בשיתוף עם מהלך "השקפה", 

 .שעות בשנה 30היקף למידה   - כלים לתפקיד מוביל המח"ר בבית הספר

 .הרשתות יובילו קהילות בדומה למחוזות .רשת חינוכית יקהילת מובילי מח"ר המובלת על יד .ג

הבניית בהדרכה פרסונלית או בקבוצות קטנות הממוקדת . הדרכה של מדריך מורה מוביל מח"ר .ד

 יסודות עבודה שיתופית ומיומנויות נדרשות.

 

 במקצועות המח"ר רכזי מקצוע

 בתחום הדעת במסגרת רכז המקצוע על כך ישתלם  נוסף. יתקיימו ימי עיון והסברה מחוזיים

קורסים ייחודיים  ,דרך הפסגות ,לרכזי המקצועיוצעו  החל מתשפ"ד השתלמויות מפמ"ר.

 .דרכי הובלת הצוותבבהתחדשות הלמידה ו

 

 רכזים פדגוגיים

ם בכל מחוז קורס מחוזי לרכזים פדגוגיייוצע , החל מתשפ"ד . כמו כןיתקיימו ימי עיון והסברה מחוזיים

עם דגשים כלים ומיומנויות  ,תחומית־רבבעקבות התחדשות הלמידה אשר יתמקד בתפיסת הוראה 

 .ים לתפקיד הרכז הפדגוגי בבית הספרממותא

 

 מנהלים / רשתותמפקחים / מנהלי אגפים / 

 
 יתקיימו ימי עיון ומערך הסברה לתהליך התחדשות הלמידה ולאחר מכן יינתן ליווי בשיתוף עם המחוזות.

 
 

להגיע למורים מובילים  הוא רצוןהויוכשרו החל ממאי הקרוב  ) –בחרו מתוך תחומי הדעת יי  - מדריכי מח"ר



תשתית עבודה ומסגרת  ת הספרבעלי אוריינות דיגיטלית(. תפקידם לבנות עבור מורים מובילי מח"ר בבי

 משותפת באמצעות הובלת קהילות מקצועיות לומדות.

 


