
 
 

 

 וטיפוח מקצועי אופק, קריירה על: במורה מתמקדים – שלישי מושב
 המורה רווחת

 (ובמצגת בהרצאהדגשים מדבריה של פרופ' חנה עזר, מכללת לוינסקי לחינוך )לצפייה 

 כך לצורך. שצריך לפתח באמצעות הכשרת מורים עוצמתית הנחת היסוד היא שהמורה הוא כוח 

שני עקרונות מרכזיים: א. רצף בהכשרה ובפיתוח המקצועי. ב. שיתופיות במערכות פעולה  נדרשים

 שונות.

  :רקע לדיון 

o  ,התפתחות מגמות חברתיות בישראל ובעולם, לצד מגמות בהשכלה הגבוהה בתחומי הלימוד

 ה. באופני הלמידה ובדרכי ההורא

o על( פי  מוקדי מתח בהכשרה המקצועית ובפיתוח המקצועיCocharan-Smith  :)וישעיהו תדמור 

מיהם מיהם הסטודנטים להוראה ו ;האם מהתאוריה לפרקטיקה או להיפך? –מיקום הידע 

מקום הלמידה והמחקר ; פדגוגיה מול תחומי הדעת; קבוצה סלקטיבית?זו ? האם שלהם המורים

הכשרה מקצועית מול ; ת בהכשרת המוריםאחידות מול שונּו?; החינוך רכתבאקדמיה או במע –

ת חּוית בעולם החינוך מול פתסגירּו; הכשרה בסיסית מול הפיתוח הפרופסיונלי; פיתוח האישיות

  .למערכות אחרות

o  (צנטרליזם) תיו  ז  ּורּכאו ארצית? אוטונומיה או מ   מקומיתאתגרים בפיתוח המקצועי: מדיניות ;?

כניות בתחומי דעת מסורתיים מול תחומים ואו כללי?; ת מקומימהו חידוש? האם  –ושים חיד

 חדשניים.

 פרופ' עזר מציגה את המודל של מקצועי קשור קשר עז לתפקידי המורההפיתוח ה .Hugh Sockett 

המקצוען ; ן האכפתי והמטפחעהמקצו ;המקצוען האקדמי: לגבי דמות המורה ומוסיפה עליו

(, במובן האקדמי חוקר)מאחר שאיננו  'המורה החוקר'מחליף את תפיסת שאדפטיבי )-הרפלקטיבי

 .סוכן מוסרי וערכי, מנהיג ויזם

 :הכשרת מורים עוצמתית 

o  תחומי־חינוך רבוכניות לימוד חדשות וידע עדכני וחדשני, ת –ההכשרה כוללת: במישור האקדמי; 

מחקר וכוללת ם חלק מאורח החייהמורה כמקצוען, הכשרה שהיא פיתוח  –במישור המחקרי 

 המורה הוא גם מחנך. –ובמישור החברתי  ;יישומי

o או יצירת תואר בת התואר השני חהר הלדוגמ ,כניות עדכניותובאמצעות ת ההכשרה מתבצעת

 ק מודל הרשת.ודיה – תופדגוגיה ושותפוי, וכן באמצעות Ed. Dשלישי 

o  עצמם כמקצוענים אקדמיים  ראותחייבים לההכשרה נדרשת משום שאנשי חינוך ומורים– 

 מובילי הדרך למען חברה טובה יותר.

  בין שדה , שרה: במערכות ההכשותפות ושיתופיות בין מערכות פעולהללא הפיתוח העוצמתי לא יקרה

פיתוח ב ,תכנוןיתוף הפעולה צריך להתקיים בשלב הש .המערכת המדינה וכו' ,בתי הספר ,החינוך

https://www.youtube.com/watch?v=N7Jz9BiaqHI&list=PLLm0R2O6eaF5VsnOO_fAmY1zc0g1GEoaS&index=9
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/Hana%20Ezer.pdf


 
 

שיתופי  יצירת גשר בין פרקטיקה ומחקר.בשיתופיות של למידה ומחקר וקהילות ביצירת הכשרה, ה

  הפעולה כבר קורים, צריך לחזקם ולקדמם. 

 


