יוצאים לדרך – כל הפרטים
ימ י ר א שית הקיץ
למידת מנחים

מהלך השקפה
 25-19ביולי
למידה אישית

2

יחידות הלימוד המקוונות
יפתחו ביום ראשון ה.19.7-
כל יחידת לימוד תלווה
בקבוצות וואטסאפ
לתמיכה וליווי הלמידה.

הקישורים ליחידות ולקבוצות
הוואטסאפ ישלחו אליכם
ביום ראשון בבוקר.

התנסות ולמידה אישית של שתי
יחידות לימוד מקוונות לפחות

לתשומת לבכם...

 28-26ביולי

מפגשי למידה מקוונים
מפגשים מסכמים ליחידות הלימוד האישי
ומפגשי למידה ,חשיבה ושיח

יש להשלים את הלימוד ולהגיש את המטלות
עד יום חמישי ,ה.23.7-
שיבוץ אישי למפגשים המסכמים של היחידות
ולינק להתחברות ישלחו אליכם במייל נפרד.

בעמודים הבאים
תכנית מפגשי הלמידה המקוונים
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה

תכנית מפגשי הלמידה המקוונים
26.7

27.7

על הבוקר

סדנת הייקו
נועם גבע
8:30-9:45

8:30-15:30

מפגשי השלמה ליחידות המקוונות

יוגה
פסי פייג
8:00-8:20

28.7
מיינדפולנס
עמוס אבישר
8:00-8:20

פירוט מועדי המפגשים ,על פי היחידות אליהן נרשמתם ,ולינק לזום ישלחו אליכם במייל

מפגשי העשרה

שיטת התחקיר בחיל האוויר
רביב מלמד
16:00-17:30

נקודת מבטו של המנהל:
שיח עם מנהלי בתי
ספר במהלך השקפה
16:00-17:30

טיפול והתערבות
מאחורי מראה
רונית אסיה ,רחל פוגל
ושלהבת שחודה
13:45-15:15

הבמה המרכזית
20:15-21:45

ערב פתיחה חגיגי

סליחה על השאלה
 ערב שיח עם מוביליהפיתוח המקצועי במטה
המשרד ובמחוזות
עינת רום ,זאב אלדר,
ברנית גולן יוסבוש

השקפה חיצונית על
מהלך השקפה
ד"ר אריאל לוי

ברכות :פרופ' חן שכטר,
ראש מכון מופ"ת
אייל רם ,ראש מנהל עובדי
הוראה במשרד החינוך
הרצאת אורח -
למידה חברתית וטיפוח
מובילי קהילות:
Etienne and Beverly
Wenger-Trayner

שימו לב
•מפגשי ההשלמה ליחידות המקוונות מתבססים על הלמידה האישית שביצעתם ועל המשימות שהגשתם .המפגשים הם חלק מהדרישות להשלמת
היחידות
•אנחנו מתכוונים להתחיל בזמן .בבקשה דאגו לסביבה שקטה ומאפשרת למידה ,כנסו ללינק מספר דקות לפני מועד ההתחלה ופתחו מצלמות
•להזכירכם – גמול השתלמות מחייב השלמה של שתי יחידות מקוונות (כולל משימות הסיום ומפגשי הזום המשלימים) והשתתפות בשלושה מפגשי זום
נוספים
•כניסה לשאר המפגשים תעשה דרך לינק שישלח לקראת המפגשים

תיאור המפגשים

הבמה המרכזית
ערב פתיחה חגיגי – למידה חברתית וטיפוח מובילי קהילות
יום ראשון ,ה–20:15 ,26.7.20

עם פרופ' חן שכטר ,ראש מכון מופ"ת
איל רם ,מנהל מינהל עובדי הוראה,
ובני הזוג Etienne and Beverly Wenger-Trayner
בני הזוג אטיין ובברלי וונגר־טריינר הם מהחלוצים והמובילים של תחום הלמידה החברתית והלמידה הארגונית
בקהילות .הם בעלי ניסיון עשיר בהנחיה ,פיתוח והצמחת קהילות למידה במגוון ארגונים ,בהם חברות הייטק ,משרדי
ממשלה ,תאגידי תעשייה בינלאומיים וארגוני חינוך.
אטיין וונגר־טריינר הוא מהכותבים המצוטטים ביותר בתחום הקהילות ,והוא נחשב למי שטבע את המושג
 .Communities of Practiceספרו הנושא שם זה הוא אחד המשפיעים בתחום קהילות למידה .בוורלי וונגר־
טריינר היא מנחה ,כותבת ויועצת בתחום של למידה וקהילות למידה ,בעלת רקע נרחב בארגוני חינוך ושינוי חברתי.
לזוג וונגר־טריינר שילוב ייחודי של עשייה נרחבת בשדה לצד תרומה תיאורטית משמעותית.
במפגש הזום ,שתואם במיוחד עבור מהלך השקפה ,הם יציגו את גישתם ללמידה חברתית ,וישתפו בניסיונם העשיר
בהכשרת מובילי קהילות למידה.
הזדמנות חד־פעמית ללמוד ישירות מהחלוצים בפיתוח קהילות למידה על האתגרים בהכשרה של מובילי
קהילות בארגונים שונים בעולם.
על תפקידים שונים בקהילות למידה ,על פי הזוג וונגר ,ניתן לקרוא במאמר "מנהיגות – לא למובילים בלבד".
ההרצאה תלווה בתרגום סימולטני לעברית ולערבית.

"סליחה על השאלה" עם מובילי תחום הפיתוח המקצועי במשרד ובמחוזות
יום שני ,ה–20:15 ,27.7.20

עם עינת רום ,מנהלת אגף פיתוח מקצועי עובדי הוראה ,מינהל עובדי הוראה; זאב אלדר ,המשנה למנהל מינהל
עובדי הוראה; ברנית גולן יוסובש ,מפקחת על הפיתוח המקצועי במחוזות ירושלים ומנח"י.
כל מה שרציתם לשאול את בכירי משרד החינוך האחראים על הפיתוח המקצועי ,או להשמיע להם ,ולא היה לכם
מתי...כיצד הם רואים את תפקידו של הפיתוח המקצועי בתקופה זו של שינויים וחוסר ודאות? מהו מקומו של מהלך
השקפה בתוך מכלול ערוצי הפיתוח המקצועי? כיצד הם רוצים לראות את המהלך בעוד מספר שנים? ועוד ועוד.

תיאור המפגשים
השקפה חיצונית על מהלך השקפה
יום שלישי ,ה–20:15 ,28.7.20

עם אריאל לוי ,מלווה יישום  AIWבמהלך השקפה ,לשעבר ראש המינהל הפדגוגי במשרד החינוך.
בשנתיים האחרונות ,אריאל מלווה את מהלך השקפה ביישום פיילוט  AIWובהיבטים נוספים ברמת מטה המשרד,
המחוזות ומו"פ השקפה .ליווי זה ,בשילוב עם ניסיון העבר שלו כסמנכ"ל במשרד החינוך ,מקנים לו נקודת התבוננות
ייחודית על המהלך.
במפגש ,אריאל ישתף בתובנות ובמחשבות שלו לגבי המהלך מעמדה חברית וביקורתית ,ובכלל זה תפקיד המהלך
במערכת ,האתגרים הניצבים בפניו והכיוונים בהם הוא יכול להתפתח.

מפגשי שיח והעשרה
שיטת התחקיר בחיל האוויר ויישומה בחינוך ובארגונים אזרחיים
יום ראשון ,ה–16:00 ,26.7.20

עם רביב מלמד ,מנכ"ל "שמיים וארץ" ,לשעבר נווט בחיל האוויר
חיל האוויר הישראלי נודע בשיטת התחקיר המהווה אבן יסוד בתרבות המצוינות וההשתפרות המקצועית המאפיינת
אותו .השיטה ,המבוססת על חתירה למצוינות באמצעות למידה מתמשכת מהעשייה ,הותאמה לזירה האזרחית על
ידי חברת "שמיים" וחברת הבת "שמיים וארץ" ,המתמקדת ביישום שיטת התחקיר בארגונים חברתיים ובארגוני חינוך.
במפגש ,רביב יציג את עקרונות שיטת התחקיר ,ואת הקשר שלה לשני מופעים מנוגדים לכאורה :טעות ומצויינות.
על התפתחות התחקיר מפעולה טכנית לשפה של השתפרות מקצועית וארגונית ניתן לקרוא בפוסט הבא בבלוג
השקפה .להתרשמות נוספת ,מוזמנים לבקר באתר חברת "שמיים"

נקודת מבטו של המנהל :שיח עם מנהלי בתי ספר במהלך השקפה
יום שני ,ה–16:00 ,27.7.20

עם מנהלי בתי ספר במהלך
וד"ר מירית ישראלי ,המעבדה לחקר הפדגוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
כולנו מבינים שמנהל בית הספר הוא דמות מפתח בהתבססות הקהילות וביכולת שלהן להשפיע על תרבות הלמידה
הבית ספרית ועל ההוראה בכיתות .אבל מה בדיוק חשוב שהמנהל יעשה? מה צריך להיות טיב הקשר שלו עם
המורים המובילים ועם הקהילות? כיצד הוא יכול לסייע להם? מפגש זה יאפשר לעסוק בשאלות אלה מנקודת המבט
של מנהלים בעלי ניסיון במהלך .הוא גם יאפשר לכם המנחים לשאול את המנהלים שאלות שאולי לא תמיד נמצא
להן המקום בעשייה היומיומית.

תיאור המפגשים
טיפול והתערבות מאחורי מראה
יום שלישי ,ה–13:45 ,28.7.20

עם רונית אסיה ורחל פוגל ,מטפלות משפחתיות ומדריכות ,מרכז "בינינו" לטיפול משפחתי וזוגי וגישור ,ושלהבת
שחודה ,מתמחה בטיפול משפחתי
טיפול מאחורי מראה הוא פרקטיקה רווחת בשלב ההתמחות בטיפול זוגי ומשפחתי ובגישות טיפוליות נוספות (כגון
 .)eftבטיפול מאחורי מראה ,מטפל מקיים פגישת טיפול עם זוג או עם משפחה ,בעת שמדריכים ועמיתים צופים
במפגש מאחורי מראה חד כיוונית .בסיום הפגישה הם מקיימים שיחת הדרכה שמטרתה למידה ושיפור הפרקטיקה.
אך לא רק זו; לעתים ,הצופים מאחורי המראה בוחרים להתערב בטיפול בזמן אמת.
במפגש נשוחח על הרציונל והפרקטיקות של טיפול מאחורי מראה ,מנקודות המבט של המנחה והמודרך ,ועל
ההשלכות של אלה לעולם הלמידה המקצועית של מורים.

על הבוקר
סדנת הייקו

יום ראשון ,ה–8:30 ,26.7.20

עם נועם גבע
הַייקו ּהיא צורת שירה קצרה שמקורה ביפן המסורתית .שירי הייקו עוסקים
בדרך כלל ברגע כלשהו בהווה שהמשורר מתבונן בו ומתאר אותו באופן
אובייקטיבי ומיידי ככל האפשר .עקרונות ההייקו ,בהם השתהות ברגע,
צמצום ודיוק ,מהדהדים עקרונות שאנו מנסים ליישם במהלך.
בסדנה נכיר את עקרונות ההייקו ,נתבונן בשירי הייקו ובתהליך הכתיבה,
ונתנסה בכתיבה.
למעוניינים תהיה אפשרות למפגש משלים בו יוכלו לעבד ולדייק את
השירים שכתבו.
להתרשמות נוספת ,מוזמנים לבקר באתר הייקו אחד ליום.

יוגה

יום שני ,ה–8:00 ,27.7.20

עם פסי פייג

מיינדפולנס

יום שלישי ,ה–8:00 ,28.7.20

עם עמוס אבישר

