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המכון הארצי למחקר ולפיתוח בהכשרת מורים ובחינוך

לאתר המכון לחצו כאן

נערכים לשנת הלימודים תשפ"ג!
השקפה (מורים מובילים)

אחרי מאמץ מרוכז שהשקיעו בחודשים האחרונים המדריכות המחוזיות ,מטה ומו"פ השקפה ,מהלך השקפה צפוי להתרחב
בשנה הבאה .למהלך יצטרפו עשרות בתי ספר חדשים ומאות קהילות חדשות.
ההתרחבות המשתקפת מהנתונים באה לידי ביטוי גם בחלוקה המגזרית ,מעבר למספר הקהילות .רוב הקהילות החדשות יהיו
של דוברי השפה הערבית ,ולכן המחוזות כבר החלו להיערך ולחשוב על מערך ההכשרה והליווי הנכון עבורן.
בימים אלו גם אנחנו ,צוות יחידת המו"פ ,בונים את מערך ההכשרה והליווי הארצי שנציע למחוזות ולמנחות.
ברכות למחוז החרדי שיצטרף למהלך השקפה בשנה הבאה – בהצלחה!

רשות מחקר








רשת מחקרי פעולה בהכשרת מורים בראשות פרופ' פרנסיס ראסט יצאה לדרך .פרופ'
מיכל צלרמאיר תנחה שתי קבוצות מחקר Making SEL :ומדריכות פדגוגיות .ד"ר גל
בן יהודה תנחה קבוצת מחקר של מורות לאנגלית.
דוקטורנטים.יות בתחום החינוך? שימו לב ,החלה הרשמה למחזור ב' לתוכנית מעבר
לחצו כאן
לאופק – תוכנית הזנק ליום שאחרי הדוקטורט .למידע נוסף ולהרשמה
נפתחה ההרשמה לסדנה שנתית במחקר בחינוך מיוחד בהנחיית ד"ר שירלי הר-צבי
(הכהן) "מחשבה" :מחקר שיתופי בחינוך המיוחד ליווי מחקרים בחינוך המיוחד –
לחצו כאן
תכנון ,ביצוע ופרסום .למידע נוסף ולהרשמה
ההרשמה לסדנאות מחקר כמותי ואיכותני ספטמבר  2022בעיצומה .למידע נוסף
לחצו כאן
ולהרשמה

כנסים וימי עיון

הכנס הבינלאומי השמיני
בהכשרה להוראה
 26-27ביוני 2023
Save The Date

מרכזי סימולציות בחינוך

בעקבות יום העיון הבינלאומי המקוון שנערך בקיץ  2021פרסמה היחידה למרכזי סימולציות בחינוך בשיתוף עם יחידת רישות
החוץ אסופה בנושא :סימולציות בחינוך בעידן הקורונה .האסופה כוללת מחקרים עדכניים בנושא מנקודות מבט שונות כמו
השימוש בסימולציות להקניית מיומנויות חברתיות-רגשיות ,הכשרת אנשי מקצוע בתקופת משבר הקורונה ,שאלות מתודולוגיות
לחצו כאן
ועוד .לעיון באסופה

יחידת רישות החוץ  -גיוס משאבים ושיתופי פעולה ארציים
ובין-לאומיים






מכון מופ"ת בשיתוף עם מכללת בית ברל אירח במכון קבוצה של אנשי עסקים
ממחוז קורדובה בארגנטינה בראשות שר הכלכלה ,במהלך המפגש הציגו
יחידות המכון את פעילותן .אנו תקווה שהמפגש יצור שיתופי פעולה.
יצא לדרך פרויקט המחקר הבוחן את מצב הוראת העברית בקהילות מרכז
ומזרח אירופה .המחקר ,בביצוע צוות משולב של רשות המחקר ויחידת הרישות,
ממומן על-ידי קרן פינקוס והסוכנות היהודית והוזמן על-ידי המרכז לתרבות
ישראל בבודפסט .ממצאי המחקר יוצגו בכנס באביב ובהמשך תבנה בהתאם
תוכנית הכשרה למורים (גם אלה במימון הגופים לעיל).
ביום  10ביולי  2022התקיים יום למידה אחרון במסגרת פרויקט "חוסן בהכשרת
מורים" בהשתתפות פרופ' עופרה ענבר ופרופ' רבקה ודמני שעמדו בראש
ועדת המתווה החדש להכשרת מורים של המל"ג וד״ר לילי רוסו מנהלת אגף
א׳ להכשרה אקדמית ,קשרי מל״ג ,ות״ת .תוצרי עבודת הצוותים יאוחדו למסמך
אחד שיועבר למשרד החינוך לצורך הטמעת הנושא במכללות כנדרש במתווה.

מרכז ידע אקדמי
תו חינוך – הפודקאסט מבית היוצר
של פורטל מס"ע
מוזמנים להיכנס ולהאזין לפרקים
החדשים שהועלו:
 פרק  33פרטיות בבתי הספר -
ד"ר אבי גרפינקל
לחצו כאן
להאזנה
 פרק  34חינוך רגשי -
ד"ר אבי גרפינקל
לחצו כאן
להאזנה
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ראשית קהילות מחנכות






הקמת קהילות של מחנכות מצטיינות במחוזות השונים  -בשנת תשפ"ג יוקמו קהילות מחוזיות ,במסגרתן מנהלי בתי הספר
והמפקחים ממליצים על מחנכי כיתה מצטיינים שיצטרפו לתוכנית ובהתאם לצרכי המחוז ולהכוונת הנהלת המחוז נבנית
תוכנית המפגשים לשנת הלימודים הקרובה.
בתי ספר ורשויות חדשות  -בשנת הלימודים הבאה יצטרפו  10בתי ספר חדשים מאשדוד ,מגדל העמק ,נתניה ,קרית גת,
תל אביב ,חיפה ,פתח תקוה ,טירת הכרמל ועפולה .כמו כן ,לחדרה ושדרות יצטרפו  2רשויות חדשות שיקימו קהילות
מחנכים ברשות.
הרשמה לתוכנית "ראשית" לשנת תשפ"ג  -נפתחה ההרשמה לתוכנית לשנת הלימודים הבאה .אז אם אתם מחנכי כיתה,
יש לכם את היכולת להנהיג ולהוביל ,אתם אוהבים לחדש ,בוערת בכם היזמות החינוכית וחשוב לכם לעשות את התפקיד
לחצו כאן
החינוכי טוב יותר אתם מוזמנים להיכנס ,להתרשם מהתוכנית ולהירשם .לכניסה

תספה

תוכנית "תספה" קיימה שני ימי למידה שעסקו בנושאים של זהות ,רבגוניות והתמודדות עם סטראוטיפים במרחב הכיתתי.
 יום הלמידה הראשון התקיים בשיתוף עם תוכנית  TECבו לקחו חלק  35משתתפים ממוסדות שונים .יום הלמידה כלל
סיור בעיר לוד במסגרתו פגשנו את הילדה קדסה ,רכזת החברה הערבית שסיפרה לנו את סיפורה מעורר ההשראה ואת
הקשיים והאתגרים העומדים בפני התושבים הערבים החיים בשכונה .בנוסף ,פגשנו פעילים חברתיים ומנהיגי הקהילות
השונות במטרה לשמוע ולפגוש יוזמות מגוונות בעיר המנסות לקדם הבנה ,אמון וכבוד הדדי .לסיום קיימנו שיח עם
יפית  -תושבת העיר ומלווה מנהלי מרכזים קהילתיים .יפית ,מקהילת הגרעין התורני שיתפה בתובנותיה מהחיים בעיר
וכן מתפקידה האחרון כמנהלת המתנס בקלאנסווה שבמשולש.
 במסגרת יום הלמידה השני התקיימה סדנה של מרכז "מצמיחים" (מרכז להפחתת אלימות בבתי הספר) ,הפועל במודל
התערבות ייחודי המבוסס על למידה רגשית חברתית ( .)SELהסדנה העניקה כלים מעשיים להתמודדות עם תופעות של
אלימות ,גזענות וסטראוטיפים בכיתה.

בימים אלו אנו עמלים לקידום שיתוף הפעולה עם מרכז "מצמיחים".

מוסבי קריירה שניה




ביום  14ביולי  2022התקיים מפגש סיכום שנת פעילות לקהילת "רשת הבוגרים" מתוכנית
"הכשרת הנדסאים להוראה" .האירוע התקיים בשיתוף עם חברת  IBMישראל ,במהלכו מנהל
קשרי אקדמיה  IBMהרצה בנושא טכנולוגיה מנקודת מבט של  IBMומתן פתרונות שיוכלו
לשרת את מערכת החינוך.
ביום  19ביולי  2022החלה סדרת מפגשי התמיכה בסטודנטים שהחלו בלימודי הכשרה
להוראה במרץ ( 2022הנדסאים ,קדם יסודי ויסודי) .המפגש עסק באלמנטים רגשיים בשינוי
קריירה והועבר ע"י המרצה ד"ר דפנה שקד.

קיץ נעים ובטוח לכולנו

