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תיאור הקורס ומטרותיו
מסגרות להתפתחות מקצועית של מורים מתוארות לעתים קרובות ,הן ע"י המורים עצמם והן ע"י
המחקר ,כלא יעילות .הספרות המקצועית עשירה בעדויות תיאורטיות ואמפיריות המצביעות על דרכים
לשיפור איכות ההוראה בבתי הספר .בתוך עושר זה ,אנו מגלים גישות ומודלים ללמידה מקצועית של
מורים הנשענים על הנחות יסוד ביחס ללמידה והתפתחות שלעיתים קרובות מתנגשות .ריבוי שכזה
בהנחות יסוד הנמצאות בקונפליקט עלול להותיר את קובעי המדיניות וכותבי התכניות בבלבול וחוסר
מיקוד בבואם לפתח תכניות להתפתחות מקצועית של מורים.
בקורס זה נבחן לעומק את המושגים של "התפתחות"" ,מקצועיות" ו"-למידה" בהקשר של עיסוק
ההוראה ,על מנת להתחקות אחר האפשרויות והאתגרים הגלומים במודלים ומסגרות שונים של למידה
מקצועית של מורים .על בסיס בחינה משותפת זו נפעל לנתח בצורה ביקורתית תכניות ומסגרות
להתפתחות מקצועית של מורים המיושמות בשדה ההוראה בישראל ובעולם ,לעמוד על הפוטנציאל
והקושי הגלומים בהן ונשאף לנסח עקרונות מובילים לפיתוח תכניות התפתחות מקצועית של מורים.
הקורס יכלול קריאה ודיון במאמרים ,הצגה של תכניות לפיתוח מקצועי וניתוח שלהם לאור מושגי יסוד
ותיאוריות שנלמדים בשיעורים.
יעדי הקורס:
הסטודנטים/ות יגדירו מושגים מרכזיים ביחס להתפתחות ,מקצועיות ולמידה של מורים
הסטודנטים/ות יאפיינו מודלים שונים להתפתחות מקצועית של מורים ויצביעו על עקרונות מובילים
במודלים אלו
הסטודנטים/ות ישוו בין מודלים שונים להתפתחות מקצועית של מורים ויסבירו את הדומה והשונה
ביניהם
הסטודנטים/יות ינתחו מסגרות קיימות להתפתחות מקצועית של מורים על פי מסגרת מושגית או
תיאורטית שנלמדה

מבנה הקורס ופעילויותיו
הקורס יכלול מספר מרכיבים:

בשעורים
דיון ביקורתי במאמרים (תיאורטיים ומחקריים ,באנגלית ובעברית).
ניתוח משותף של תכניות לפיתוח מקצועי של מורים (בישראל ובעולם) לאור מושגי יסוד נבחרים

בבית
קריאת מאמרים :הסטודנטים מתבקשים לקראת כל שעור לקרוא מאמר אחד בעברית או באנגלית.
איכות הדיון בכיתה תלויה במידה רבה בקריאה המכינה לקראת השיעור .על כן ,הסטודנטים מתבקשים
לכתוב  2-3שאלות שהתעוררו בהם במהלך הקריאה של כל מאמר (סך הכול לגבי  8מאמרים) ולהעלות
את שאלותיהם לאתר הקורס לפני השיעור.
עבודת סיכום (תתאפשר בזוגות בתנאי מספר מספיק של סטודנטים בקורס) – העבודה תכלול ניתוח
מבוסס תיאורטית של התכנית אותה הציג/ה הסטודנט/ית בכיתה .הנחיות מפורטות יינתנו בהמשך.

דרישות והרכב ציון הקורס
משקל בציון הסופי
נוכחות בשעורים  -חובה (היעדרויות לא מאושרות מעל המכסה המותרת עלולות להוביל לאי סיום
הקורס .ככל הניתן ,אנא הודיעו לי מראש במייל על היעדרותכם)
העלאת שאלות לחשיבה בעקבות קריאת מאמרים 30 % -
עבודה מסכמת70 % -
סה"כ – 100%

תכנית הקורס (יתכנו שינויים בהתאם לקצב ההתקדמות הטבעי של הלמידה בקבוצה)
מס נושא
שעור
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