הזמנה להשתתף במעבדת פיתוח ארצית
למדריכות ולמדריכים* פדגוגיים

אם אתן:
" רוצות לקחת

חלק בעיצוב ובהובלת שינוי בשדה ההדרכה הפדגוגית
" מעוניינות להוביל תהליכי למידת עמיתים
" בעלות תפיסה חינוכית ועניין בהדרכה פדגוגית ובהוראה

אנו מזמינים אתכן להצטרף למהלך קהילות חקר הפרקטיקה למדריכות פדגוגיות.
מדובר במהלך חלוצי המניח תשתית לשינוי ארוך טווח שמטרתו לִ בנות ידע מקצועי ותהליכי פיתוח מקצועי ייחודיים
לתחום ההדרכה הפדגוגית ,ובעתיד להפעיל מערך של קהילות למידה של מדריכות פדגוגיות במוסדות ההכשרה .המהלך
יתבסס על למידה מהפרקטיקה באמצעות חקר ייצוגים ,ויתמקד במיומנויות ליבה בהוראה.
מה זה אומר בפועל?

בשנה הקרובה (תשפ"ג) תפעל במכון מופ"ת קבוצת פיתוח בהשתתפות  16מדריכות פדגוגיות מארבעה מוסדות הכשרה,
שייבחרו לאחר מיונים .חברות צוות הפיתוח יעסקו בהגדרת פרקטיקות ליבה בעבודת ההדרכה הפדגוגית ,יפתחו כלים
ומשאבי למידה נלווים ,ויפעלו לפיתוח פרקטיקות וכלים מותאמים לחקר הפרקטיקה של מד"פיות .החל משנת תשפ"ד
יובילו משתתפות קבוצת הפיתוח קהילות למידה של עמיתות במוסדות ההכשרה שלהן.
כל אחת מהמד"פיות שישתתפו בקבוצת הפיתוח בשנה הקרובה תתוגמל בסכום שנתי של  ,₪ 5,000מתוך תקציב הפיתוח
המקצועי המועבר למוסד המכשיר במסגרת ההשתתפות בתוכנית אקדמיה-כיתה.
ההצטרפות לקבוצת הפיתוח היא על בסיס של קבוצה מוסדית .מד"פיות המעוניינות להצטרף למהלך מתבקשות לגבש
קבוצה של ארבע מד"פיות מאותו מוסד הכשרה .הקבוצה המוסדית תהווה צוות חלוץ משפיע ומתווה דרך במוסד.
מה נדרש כדי להגיש מועמדות?

צוות של ארבע מדריכות פדגוגיות מאותו מוסד ,המעוניינות להשתתף ויעמדו בתנאים אלה:
" ותק של שלוש שנים ומעלה בהדרכה פדגוגית
" התחייבות לנוכחות מלאה בכל המפגשים ,האישיים והקבוצתיים
" יכולת לעבוד בצוות ולהוביל קבוצת עמיתות בתוך המוסד המכשיר
" הסכמה להשתתף במחקר המלווה את המהלך
תינתן עדיפות לצוותים של מובילות קהילות אקדמיה-כיתה.
סדירויות בשנה הקרובה

 gמפגש הכנה –  :20.9.2022למידה מרוכזת מהבוקר עד אחה"צ ,במכון מופ"ת
 gשבעה מפגשים בימי שלישי ,בשעות  ,19:00–15:00פנים אל פנים במכון מופ"ת.
 gמפגש  ;25.10.2022 – 1מפגש  ;15.11.2022 – 2מפגש  ;27.12.2022 – 3מפגש  ;24.1.2023 – 4מפגש ;28.2.2023 – 5
מפגש  ;14.3.2023 – 6מפגש 16.5.2023 – 7
 gשלושה מפגשי הנחיה אישית (יתקיימו באופן מקוון).
חמישה מפגשי תרגול פנימיים של הצוות המוסדי בכל מוסד מכשיר במהלך השנה.
ההשתתפות במהלך פתוחה למד"פיות במוסדות מכשירים המשתתפים בתוכנית אקדמיה-כיתה.
הקבלה לתוכנית מותנית בהסכמה של מוסד ההכשרה ,לכן במסגרת הליך המיון ניצור קשר עם הנהלת המוסד
המכשיר לקבלת הסכמה והמלצה.
לשאלות ולהתייעצות ניתן לפנות אל ליאורה ,רכזת מו"פ התנסות בהוראה
בדוא"ל sliora@macam.ac.il
או בטל' 054-600-0991
תהליך הקבלה למהלך

שלב א' .חברות הצוות המוסדי מגישות מועמדות למהלך להשתתפות בצוות הפיתוח.
חשוב! כל מועמדת מתבקשת להגיש מועמדות בנפרד ,בטופס הבא – לחצו על הקישור
הגשת המועמדות עד תאריך 26.7.2022
שלב ב' .מו"פ התנסות יפנה למוסד ההכשרה לקבלת המלצתו ואישורו לתמיכת
המוסד במהלך.
שלב ג' .תהליך מיון קצר .הודעות קבלה יימסרו עד 15.8.2022

מובילי המהלך:
מו"פ התנסות בהוראה במכון מופ"ת,
המרכז לחקר הפדגוגיה – שותפויות אקדמיה-שדה באוניברסיטת בן-גוריון,
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

* הטקסט מנוסח בלשון נקבה אבל פונה לשני המגדרים

