
 
   
 
 

הכשרת מורים עוצמתית לאורך  

 הקריירה

 מגמות ורישות מערכות הפעולה

 

 חנה עזר



 מגמות בחברה

 מהפיכה דיגיטלית

 חברה פוסטמודרניסטית

רב תרבותיות וצדק חברתי , פלורליזם  
מגמות בהשכלה הגבוהה ופיתוח  

 המקצועי  

, יעודיים, מקצועות פרקטיים:  תחומי לימוד
 הומניסטיקה/תואר שני/ טיפוליים

 ,   אינטגרטיבית, עצמית, מקוונת: למידה    

 סביב פרויקטים      

,טיוטוריאליתהנחיה : דרכי הוראה   

, שיתוף בינתחומי, שיתוף בין מנחים  

; מחקר יישומי שיתופי  

 מרחבי למידה חדשניים

 

 

 השלכות 

 להכשרת 

 מורים 

 ולפיתוח 

 מקצועי

 



 מוקדי מתח בהכשרת מורים ופיתוח מקצועי

(Cochran-Smith, 2005) 

 

מן התיאוריה אל הפרקטיקה או   –מיקום הידע בהכשרה •

 מן הפרקטיקה אל התיאוריה

 

 סלקטיביות לעומת שונות –המתקבלים להוראה •

 

 פדגוגיה או תחומי דעת•

 

 מיקום הלמידה והמחקר•

 

 הכשרה אחידה או שונות בהכשרה•



 אתגרים בפיתוח מקצועי בהוראה

תכניות בתחומי  
דעת מסורתיים או 
בתחומים חדשניים  

,  רב תחומיים)
מקצועות חדשים  

 ?(ב"וכיו

חידושים  
בחינוך  
 –ובהוראה 

לוקלי או  
 עולמי/ארצי

מדיניות 
לוקלית 

( אוטונומיה)
או מדיניות 

 מירכוזית



   21המורה במאה ה 

 

“Teachers make a difference” 

 

 “Professional teaching force” 

  
Darling-Hammond, L. (2010).  



 תפקידי המורה
(Sockett, 2008; Darling-Hammond, 2010, 2013; Cochran-Smith, 2005; 

Cochran-Smith & Villegas, 2015)   

   (The scholar professional)המקצוען האקדמי •

 

  (Nurture professional) המקצוען האכפתי והמטפח•

 

 אדפטיבי-המקצוען הרפלקטיבי•

 (The reflective-adaptive model)  

 

   (Moral agent professional)סוכן מוסרי וערכי •

 

 מנהיג ויזם•



מוסדות  
להכשרת 

 מורים  

שדה  
 החינוך

   מדינה

מערכות פעולה  –מבנה רשת   

Network structure 
(Snoek, 2013) 

שיתוף פעולה  •
,  תכנון –

פיתוח  

 והכשרה

קהילות  •
 –שיתופיות 

 למידה ומחקר

גשר •

   -פרקטיקה 

מחקר )מחקר 

 (עיצוב



 

 הכשרת מורים עוצמתית לאורך הקריירה  
Powerful teacher education 

המישור  
-האקדמי
 העדכני

 ידע עדכני וחדשני•

 תכניות לימודים חדשות•

-Well"תחומי-רב"חינוך •
rounded  

המישור 
 המחקרי  

 המורה כחוקר   –מקצוענות המורה •

 מחקר כאורח חיים•

 מחקר עיצוב  /שיתופי/מחקרי יישומי•

המישור 
 –החברתי 
 תרבותי 

 מודעות ערכית•

 המורה כמחנך•

מעורבות ואכפתיות •
 בקהילה ובחברה

 ?מה



 
 

תכניות  
 עדכניות  

 

 ;הרחבת תואר שני•

 ;תחומי דעת חדשים•

• M.Teach  ; 

 ; תיזהמסלולי •

 ;  Ed.Dתואר שלישי •

פדגוגיה  
 ושותפויות

 ; מבנה רשת•

 שדה-מודל אקדמיה•

רצף הכשרה ופיתוח  •
 מקצועי

מעורבות  
 חברתית

 מחויבות אישית•

ימי למידה /סיורים•
 כנסים/ועיון

/ מעורבות בקהילה•
מודעות רב  

תרבותית ורגישות  
 בינתרבותית

 3עמוד 

 ?  איך



 

 

  -  21אנשי חינוך ומורים מקצוענים במאה ה 

 :  מקצוענים אקדמיים

 

o  מובילי דרך בחינוך 

 

o  מחנכי הדור הבא של אזרחי המדינה 

    -למען חברה    

 

  עתירת ידע ויכולות 

  צודקת יותר 
 
 

 

 ?למה
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