
 
 

ב חתשע" שנה"ל פסג"הבמסגרת לפיתוח מקצועי  -נהלים ודגשים 
 

 שלומות וברכות למורי המורים,

כי תתנו דעתכם על הדגשים  לפניכם טופס הבקשה לאישור תכנית הלמידה, בהמשך לשיחות שקיימנו בנושא חשוב

 הבאים והם יבואו לידי ביטוי בתכנון ובתכנית הלמידה:

לתהליך למידה  המגמה ממשיכה ואנו מבקשים לייצר ללומדים מודלינג -מודלינג ללמידה משמעותית

פיתוח עצמאי ומקורי של יישום  -מוגדר וידוע מראש. התוצר -משמעותית הנוגעת בהן. לרבות: חתירה לתוצר משמעותי

התהליך הופך להיות ממוקד, פרגמטי ואפקטיבי  -הנלמד בעבודת המורה. ברגע שיש הגדרה ברורה מראש של התוצר

ההיכרות עם הקבוצה, עם רשימת המשתתפים  -קבוצה"כמו כן חשוב מאוד מבחינתנו שהמרצה "יראה את ה

ומאפייניהם הכלליים ורגישות אליהם תורמת להצלחת המהלך ומהווה כאמור, מודלינג. חשוב לקיים תיאום ציפיות, 

 שקיפות המתכונן, עצירות ביניים והתאמה לצרכים, אף תוך כדי התהליך.

. אנו מבקשים לחדד ולייצר ין או בעקיפין לקידום הישגיםכל מהלך פ"מ נועד במישר - מכוונות לקידום הישגיים

המקשרות בין הנעשה ברמת המורה כלומד לנעשה בכיתתו כמלמד ביחס לקידום  בשיח ובפעולות -חיבורים ישירים 

 הישגים.

הצגת רעיון/ נושא/ תהליך וכיו"ב. חשיבות רבה יש ליכולת הצגה  -במושג זה הכוונה להצגה – פרזנטציה

ת לזמן מוגדר, למבנה הגיוני, לניסוח, לחשיבה ותכנון אמצעי עזר תומכים/מלווים כמצגת, כרטיסיות, מוצג המתייחס

 וכיו"ב. אנו מבקשים שבכל מסגרת תהא לפחות הזדמנות אחת לכל משתלם להציג בפני הקבוצה.

בתפקודים בכוונה לגישות, נטיות, ידע, מיומנויות והרגלים כפי שאלה באים לידי ביטוי בהתנהגות  -תפקודי לומד

 (. 1997עצמאית של הפרט הלכה למעשה, במצבי חיים שונים, או ביצועים בלשונו של גארדנר )

 בים לידי ביטוי בתחומים הבאים: 21-תפקודי לומד חיוניים עיקריים במאה ה

 ועד לרמות של יישום, ניתוח, ניתוח,  ןוהזיכרוכוללים חשיבה החל מרמת הזיהוי  םקוגניטיבייתפקודים  -השכלי

 כוללים חשיבה על חשיבה, על  םקוגניטיבייתפקודים מטה  סינתזה והערכה, חשיבה ביקורתית ויצירתית.

 משמעות הידע, על התהליכים והאסטרטגיות בהם משתמש הפרט בלמידתו.

 תפקודים תוך אישיים כוללים מודעות עצמית, תחושת מסוגלות עצמית, ויסות עצמי של רגשות  -הרגשי

 והתנהגויות ופעולה מתוך מודעות לנקודות החוזק והתורפה האישיות, והתמודדות חיובית עם מצבי מצוקה, 

 ואתגר. ןכישלו

 ולת וגילויי רגישות, סובלנות אישית מכבדת לז-תפקודים בין אישיים הכוללים ניהול תקשורת בין -החברתי

 והתחשבות כלפיו, עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה, ויתור, בניית הסכמות וביצוע תפקידים.
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 תנועתיים כוללים ניהול אורח חיים בריא, שימוש בחושים לקליטת -התפקודים החושיים -החושי תנועתי

 .מסרים ולמידה ותפקוד תקין במצבי היומיום

 כוללת בחירה במטרות, תכנון דרכים להשגתן, ביצוע התוכניות והערכת  -וניהול הלמידההכוונה עצמית 

 התהליכים והתוצר, הנעה פנימית, ארגון הסביבה, הזמן והמשאבים הדרושים להשגתם.

 

ע"פ  בתפקודים נבחרים  םיישוחשוב כי בתכנון יושם דגש למודלינג, עיסוק ותכנון 

 המתבקש בהתאם לנלמד.

בכל מסגרת למידה )שאינה מקוונת במהותה( ניתן לקיים עד שני מפגשים מקוונים )סינכרוניים   -מקווניםשיעורים 

או אסינכרוניים(. חשוב מאוד שמפגשים אלו ינוצלו כהלכה ויהוו נדבך משמעותי ברצף הלמידה. על כן יש לתת את 

ומהם התוצרים הצפויים ועל פי נתונים הדעת מראש מתי יתקיימו על פני הרצף, מהי המטרה שמבקשים להשיג בהם 

. מפגשים מקוונים אינם MOODLE-באתר מלווה הקורס בתשתית ה -אלה לתכנן את מהלך המפגש. הנחיות ותוצרים

במילוי מטלות השיעורים  מחויבים, כל המורים כולם על פי החלטת מחוז במקום או כבמה להכנת עבודת הסיכום.

 על כן מתבקש לתאם ציפיות ולהבהיר זאת למורים. – ממפגשים אלולא תוכר היעדרות המקוונים. 

 

אתם חלק מהנבחרת שלנו, אלו המוציאים לפועל את המדיניות, החזון, הערכים של המשרד,  -קהילה לומדת

בפסג"ה. חשוב לנו להדק הקשרים בינינו ולהיות עבורכם מקור מקצועי של ידע, חדשנות  -המחוז, הרשות ושלנו

 ועית. אנו מזמינים אתכם לשריין תאריכים ביומן למפגשים שלנו:וכתובת מקצ

. נוכחותכם חשובה עד מאוד. מצפים לבואכם. 13:00-16:00, יום ה', בין השעות 07.09.17 – מפגש ראשון

 במשך השנה נפעיל פורום "מורי מורים" לשירותכם ורשותכם.

 

מתוך רצון להעשיר עולם הלומדים ולהנגיש משאבי העיר נבנו מודלות  -שילוב מודלות והרחבת אופקים

כמו ביקור באחד ממוזיאוני העיר, הרצאה של המרכז להורות משמעותית, הרצאת מומחה  -לשילוב במסגרות הלמידה

גרת , במידה ותהיה רלוונטיות למסנעמוד עמכם בקשר לתיאום המודולה בפרזנטציות, התנסות בסימולציות וכיו"ב.

 הלמידה שלכם.

יותר תוכלו לפנות ישירות למתכללת המסגרות  ומקצועיתכולו לרשותכם, אך לשירותיות גבוהה צוות הפסג"ה 

  –הנוגעות לכם 

  mayasp@barak.net.il על יסודי ורב גילאי – מאיה ספיר

  yarad@barak.net.il 9-7קדם יסודי ומסגרות  – יערה דניאל

  glori83@013net.net יסודי – גלוריה עמר

 8653094-08 :פקס  8552279-08 :טל'      bakasha@barak.net.il – מזכירות הפסג"ה

בסיפורי הצלחה וחוויות מקדמות לפנות אלינו, לשתף  -כתמיד, אנו מזמינים אתכם
ומשמעותיות ולהיוועץ במקרים של פערים, קשיים, אתגרים מורכבים או התרחקות 

 מהסילבוס המתוכנן.

 להגיע למיטב. רביהמשיתוף הפעולה והתקשורת השוטפת חשובים לנו שכן ביחד נעשה 

 

 הסגנית ורכזת מסגרות הלמידה וצוות הפסג" -מנהלת , שוש -אילנית אלחלו 
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