
 
 

 

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

 בהרצאהדגשים מהרצאתה של גב' דליה פרץ, מנהלת אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה )לצפייה 

 (ובמצגת

  לכאן ולעכשיו' שלהם.  –ההדרכה מספקת הזדמנות להתאים את סוג המענה שמתאים למורים' 

  ,ניתן מענה:   לחלקםרק שאתגרים ודילמות בגיבוש תפיסת הדרכה 

o  האם ניתן להגיע לתפיסת הדרכה משותפת בארגון מבוזר ומורכב כמשרד החינוך, ואם כן– 

 כיצד?

o  להפכּה לכזאתרוצים ? האם יהסמאפיינים של פרופלהדרכה יש האם? 

o  ריכיםדהמנדרשים מומחיות לאילו סוגי? 

o  מתח מובנה בין אוריינטציה של הטמעה לאוריינטציה של התפתחות וצמיחה. האם קיים

 ? /המטה או שותפים למורההמדריכים הם שלוחי המפמ"ר

o מספיק כבוד למומחיות של יש ? האם מפגש עם המודרכיםכיצד נעשית שיחת ההדרכה ב

 המורה? 

o  ,בהתנהגות המורה או בבית הספר כארגון?מהו השינוי המבוקש: שינוי בהישגי התלמידים 

  תפיסת ההדרכה:עיקרי 

o  'המדריכים מתפקדים כשגרירי מדיניות המטה  –תפקיד המדריך משקף תפיסה של 'גם וגם

 חה.מיגם סוכנים של התפתחות וצוהמחוזות בבתי הספר, אך 

o  רך המורה ופיתוחו כאיש , דבכיתה ובבית הספר הוא טיוב התהליכיםההדרכה תפקיד

 מקצוע.

o במפגש בין המדריך לתהליכים שקורים רווחת המורה ועל ההדרכה לתת תשומת לב ל

שרוצים לראות את  פישלמותם, כּכּוִליּותם ובבההדרכה רואה את המדריך והמורה והמודרך. 

 ה'ילד השלם'.

o  פיקוח. כת ולא ושל שותפנעשית בדרך ההדרכה 

o  ינת שכר חעמד המדריך מבמ נעשו מהלכים שונים לקידום – פרופסיהכההדרכה יש לחזק את

 ם במעבר בין תפקידי הדרכה שונים.כייריירה של מורים ושל מדרהקמבחינת אופק ו

 נדרש, ואיך צריך הוא עולמות ידע  אילו: מה צריך לדעת המדריך, להשאלות שבהן עוסק האגף

מיהו  ,המוטיבציות למהלך ימה, פועלים בצורה הזואנו למה לצד זה, יש לשאול . להקנות אותם

אם ננתק את ה'עצמי'  –המורים מלמדים את 'מי שהם'  ?הוא מגיעאיתן מורה ומהן התפיסות שה

 מהתהליך נקבל סיטואציה מנוכרת. 

 ידע . 1להדרכה מיטבית:  "מפת הממדים" הסחוהמדען הראשי נעם עם ראמ"ה ומשותף  בתהליך

בתהליך של למידה  ותהימצא. 4 .ליחסים יותמומח .3. דגוגיהבהדרכה ובפ. ידע 2. עמוק בדיסציפלינה

 והתמקצעות לאורך הקריירה.

https://www.youtube.com/watch?v=81iDTSOUXuI&list=PLLm0R2O6eaF5VsnOO_fAmY1zc0g1GEoaS&index=11
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/Dalia.pdf
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/Dalia.pdf


 
 

 (קשור למעשה)אך תאורטי הידע : רובד הת כוללים שלושה רבדיםתהליכי הדרכה שמעצימים מסוגלּו ;

האם המדריך והמורה מודעים לתבניות  – יתוך אישהמפגש ורובד ה בין אישי;המפגש רובד ה

 .במעשיהם תוהלא מודעו  ת המודעו  

 


