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 מינהל החינוך

 עתודת מדריכות
 

השנה הצבנו יעד משמעותי בתחום הפיתוח המקצועי להדרכה: הכשרת עתודת מדריכות לחינוך 

 הלשוני.

בעקבות הקול הקורא שפורסם, שקרא למורות לשפה ולרכזות להגיש מועמדותן לקורס, נערכו 

 ראיונות אישיים וכך אותרה נבחרת העתודה להדרכה.

היו גיבוש וחיזוק תפיסת הזהות המקצועית  מסלול ההכשרה תוכנן בקפידה, ומטרותיו העיקריות

בהדרכה, ליצור שפה פדגוגית משותפת ולפתח כישורי הדרכה המעודדים מדריכים יוזמי תהליכי 

 שינוי ומובילים חדשנות פדגוגית.

במקביל לתהליך ההכשרה שנערך בפסג"ה אשדוד, עברו המשתתפות תהליך נוסף של הכשרה 

מתודות שונות, כלים מתוקשבים בכתיבה, למודלים בהבנת מרוכזת ב"בית יציב" בה נחשפו ל

פרסונליזציה בחינוך, נוירופדגוגיה, כלים  המודל האקולוגי, הנקרא כגון "הגישה הפשוטה",

 מגוונים )בחברותא, הוראה מפורשת, ועוד..(והרצאות מרתקות.

משתתפות ניכר שהתהליך היה משמעותי וחשוב, קידם ושכלל את כישורי ההדרכה והעשיר את ה

 בידע עשיר ונרחב בתחום החינוך הלשוני. 

 מדברי המשתתפות: 

"העיון  בתוכנית הלימודים הוכיח לי כי כל התשובות נמצאות בו, הוא מקיף, סגור מחד ופתוח 

אם רק לפרשנויות ולצרכים של כל מורה, מתאים לכלל התלמידים ונותן אף מענה דיפרנציאלי. 

 ! "נשכיל להביט בו נכון

גשים הוסיפו למושג "מדריכה" היבטים נוספים של ראש פתוח, לב פתוח ורצון פתוח שאני "המפ

בטוחה שאם אשכיל ליישמם ולהביא את אלו למפגשי ההדרכה שלי אזכה להצלחה ולהקשבה 

בונה מכיוון שאני מאמינה שמתוך הצרכים של הצוות המודרך או של המורה המודרך נוכל 

 להצמיח את העתיד."
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ת אפשרה לי להעביר סדנאות לכל צוות ההוראה ובכך ממשתי ויישמתי את הנלמד  "המנהל  

בקורס. נוצרה קהילה לומדת והמורים החכימו  אחד מהשני גם בהדרכה הפרטנית .נוצר שיתוף 

 פעולה גם בקרב המורות הוותיקות, והן נהנו מהסדנא  שהעברתי ופרגנו מאוד."

רק משמעותי בשלבי ההתפתחות שלי כאשת חינוך, "השתתפות בעתודת הדרכה היווה עבורי פ

מורה לחינוך לשוני ובעתיד מדריכה. כיום קיבלתי פרספקטיבה שונה לתחום הלשוני ונתרמתי 

 רבות  מעולם הידע החדש שאליו נחשפתי בתחום ההנחיה וכמובילת קהילה בעתיד"              

 

 עתודת הדרכה בחוכמת הטחינה סרטון פעילות מתוך מפגש עם צופיה כהן
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