
 חונכים קהילת מורים

 וגננות יקרים, מורים

זהו קורס ייחודי שטרם היה בעבר, קורס  .הקמת קהילה מקצועית לומדת של חונכים ;צאים למהלך חדש ומרגשואנו י

במשמעות ובחשיבות שיש  מאמינים קורס חונכים ואתם אם סיימתם אשר יוצר משמעות אחרת לעולם החונכות.

צורך להתפתח  יםמרגיש לתרום לאחרים,אוהבים  סקרנים,אתם  , אםותמיכה במורים חדשים במערכתלחניכה 

להרחיב את  ,התחדשאפיקים חדשים ל יםמחפש שלכם כחונכים, להוביל וליישם את ה"אני מאמין", מקצועית

 .הליכים ויוזמות ובהדרכה קבוצתיתתהידע המקצועי שלכם בהנעה של 

 מקומכם בקהילה זו!
מקצועית  הקהיללהקים ולקיים חדש וייחודי שמטרתו  למסע ביחד היוצאת בקבוצה חלק לקחת תכםא מזמינים אנו

תומכת מהווה מקור להיוועצות מקצועית, , לומדת, קהילה מקצועית הנפגשת בקביעות חונכים.מורים  ת שללומד

 ומקדמת תהליכים משמעותיים בקידום והתפתחות מקצועית של מורים חדשים.אחד בשני 

 :מטרות תהליך הלמידה

חונכים מורים הן מענה לצרכי למידה והתפתחות מקצועית של תימדת שתומקצועית ל ת מורים חונכיםהקמת קהיל

מתוך התנסויות בשטח הצלחות ו אתגריםבדילמות,  ג פתוח המאפשר לשתףולקיים דיאל המלווים מורים חדשים.

ניתוח  באמצעות  משותפת למידה בהתפתחות המקצועית של חברי הקבוצה.ומסוגלות תוך תמיכה בתחושת 

 .עורר מוטיבציהיקדם למידה וי, מוך בצורך במסוגלות ובאוטונומיהיתדילמות/סיטואציות באופן ש

 מורים חונכים כקהילה לומדת ויוזמת התומכת בצרכי המורים כולם. הילתשל ק ביוזמותלשתף  - למידת עמיתים

 הקהילה הנה מקום בטוח ליצירה ולהצמחה של רעיונות חדשניים. היא יכולה להתפתח על ידי אנשים מצטיינים

 .((Coakes, & Smith, 2007, ובאמצעות רשתות חברתיות (champions)בחדשנות 

 מתי והיכן תיפגש הקבוצה?

 שבע-קיי בבארהאקדמית  הבמכללש"ש ויתקיים  60תהליך הלמידה בקהיליית מורים חונכים כולל 

 .2019הקורס יתחיל בחודש דצמבר 

 כיצד יתרחש תהליך הלמידה?

 שתי מנחות מנוסות בחניכה שהוכשרו להנחיית קהילות חונכים. CO-ת הקהילה ינחו בא

לצמיחה  מתוך תפיסה כי תהליכים קבוצתיים יכולים לתרוםקבוצתית  כדי עבודהתהליך הלמידה יתרחש תוך 

 .ולהתפתחות המקצועית

 :הנושאים המרכזיים

 מהי מטרתה וכוחה של הקהילה.חונכים -מוריםמהי קהילת  - סוגי קהילות - קהילה 

 ם בבית הספר כארגוןייוזמות והובלה של תהליכים תומכים בקליטה מיטבית של מורים חדש. 

  לדילמות/קונפליקטים תהליך החניכה.מענה 

 במדיות חדשניות כמו המבוססות על ייצוגים מן הפרקטיקה מגוונת  חניכהוהתנסות בסגנונות  ת עמיתיםלמיד

 .ועוד פוטו תרפיה, צילום

 בצורה  כחונך איך אני ממשב את היוזמות והפעולות שלי -תהליכי חקר ומשוב  - ספר-בתוך בית נייםוגארכים יתהל

 .על עצמי וסקרן ללמוד אובייקטיבית

 !ירשםאתם מוזמנים לה

 לפרטים נוספים:
 ורינתכרמלה מזכירות היחידה לכניסה להוראה, 

Growth_Resources@kaye.ac.il  :08-6402880טלפקס:  08-6402884טלפון 

 בברכה,
 vardit.israel@gmail.com ורדית ישראל -רכזת תחום חונכות 

 kaplanh@kaye.ac.ilד"ר חיה קפלן  - להוראהראש היחידה לכניסה 


