מדינת ישרא ל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
אגף א' לפיתוח מקצועי
שם תכנית להתפתחות המקצועית  :הוראה ולמידה משמעותית בהוראת-אזרחות
התכנית בקטגוריה של :מקצוע הוראה-אזרחות
קבוצת גיל :י-י"ב אופק חדש/עוז לתמורה
מגזר:יהודי ולא יהודי

אוכלוסיית היעד :מורה
פיקוח :ממלכתי וממלכתי דתי
אפיון :ארצי/מחוזי/מקוון

א .מטרות התוכנית:
 1לפתח הוראת נושאים חדשים וסוגיות אקטואליות הנוגעות לתכנית הלימודים ,חלופות בהערכה ושילוב ערכים
בהוראת אזרחות
 2לפתח מיומנויות אורייניות בתהליכי ההוראה בסביבות הלמידה השונות כולל מיומנויות המאה ה21-
 3לפתח יכולת תכנון למידה המקדמת למידה משמעותית והכוונה עצמית ללמידה

ב .נושאי התכנית ( :פירוט הנושאים המוצעים לתכנית)
 1פיתוח תהליכים לשיח משמעותי (שיח מוגן) סביב סוגיות אקטואליות תוך שילוב ערכים בנושאי ההוראה
ובתפיסת החלופות
 2התנסות בתהליכי למידה המפתחות מיומנויות אורייניות כגון :הבנת הנקרא ,מיזוג טקסטים ,כולל בסביבה של
אוריינות דיגיטאלית
 3בהתאם לנושאי הלימוד = תכנון לימודים והכנת סביבות למידה המקדמות פיתוח תפקודי לומד ,והתאמת
שיטת ההוראה והמתודולוגיות למטרות ולנושא הנלמד
סה"כ שעות 30 :שעות
ג .עוגני התכנית( :העוגנים יבחרו מתוך מאגר רב ברירה .ייתכנו צירופים שונים(
אפיון בסיסי
תפקודי לומד
של התלמיד
מתודולוגיות
מרכזיות
רכיבי השינוי

דיסציפלינרי
קוגניטיבי

פדגוגי-דידקטי
מטה קוגניטיבי

ארגוני ניהולי
תקשורת בין אישית

למידת חקר

סביבה עתירת
טכנולוגיה
הוראה

משוב מאתגר
למידה /רפלקציה
למידה

תכנית לימודים

ערכי
הכוונה עצמית
ללמידה
למידת עמיתים

שאילת שאלות

הערכה

ארגון הזמן

מרחבי
הלמידה

ד .תוצאות מצופות:
 1המורה ילמד לתכנן ויפעיל מערך של הוראה משמעותית המקדמת הכוונה עצמית ללמידה ,שאילת שאילות ,
פיתוח חשיבה ומתנסה בכלל תפקודי הלמידה המותאמים למאה ה.21
 2המורה ילמד להציג ולערוך דיון מפרה של דילמות ערכיות לקידום יכולת התלמיד בעל מכוונות עצמית ללמידה
 3המורה יטפח סביבה לימודית דינמית  .מסקרנת ומאתגרת אינטלקטואלית תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות
ויעודד את התלמיד ליישם את הנלמד  ,בדיון אקטואלי ובהקשרים חברתיים נוספים.

ה .גופים מבצעים( :נא למלא את שמות הגופים)
מרכז פסג"ה

מוסד אקדמי

ברחבי הארץ

מט"ח ,יסודות,
המכללה
האקדמית אור-
יהודה

מרכז ארצי

מרכז הדרכה

חברות/עמותות

ו .נציג יחידת המטה/מפמ"ר ,אחראי על יישום התכנית:
יחידה :המזכירות הפדגוגית

שם ומשפחה :יעל גוראון

תפקיד :מנהל תחום דעת (מפמ"ר) אזרחות

דוא"לyaelgur@education.gov.il :

ארגוני המורים

אחר

