סגל המורים ופירוט הקורסים
אריק שגב
ד"ר
ראש התכנית
מנהיגות חינוכית :מה זו מנהיגות? מה הופך אדם למנהיג? האם מספיק
שאדם יהיה כריזמטי ,יגרום לאנשים לעשות את מה שהוא מאמין בו
ויהיה "מגנט" של אנשים כדי שנאפיין אותו כמנהיג טוב? מה הקשר בין
ידע ולימוד לבין הנהגה? האם בית ספר הוא מוסד לפיתוח מנהיגות?
בקורס הסדנאי נברר את המשמעות של מנהיגות בכלל ומנהיגות חינוכית
בפרט ,נבחן את הסוגיה :מה הופך מנהיגות חינוכית לאיכותית ,ונברר את
המאפיינים הייחודיים של החזון החינוכי ושל המנהיגות של המשתתפים.

תואר שני
בתוכנית למידה והוראה

פיתוח מנהיגות חינוכית
למי מיועדת התוכנית?
התוכנית מיועדת לאנשי ונשות הוראה וחינוך בכל רמות הגיל (יסודי,
על-יסודי וגיל רך) ,המעוניינים להעמיק את תובנותיהם ולהרחיב
את ידיעותיהם בנושאים העוסקים בלמידה ובהוראה – בבית הספר,
בחברה הישראלית ובמנהיגות חינוכית.
מטרת העל
התוכנית מכוונת את תלמידיה לבחון את השקפת עולמם החינוכית,
ולגבש מחדש חזון חינוכי-חברתי איכותי; חזון שיניע אותם בהמשך
כאנשי ונשות מקצוע אוטונומיים ,מובילים בחייהם המקצועיים
והאישיים – כמנהיגות ומנהיגים חינוכיים .תהליך גיבוש החזון יתבסס
על ניסיונם המקצועי ועל נטייתם האישית של הלומדים ,על דיון
מתמשך עם העמיתים ועם סגל התוכנית ועל לימוד הידע התרבותי
והמחקרי בתחומי עניינם.
מוקדי הלימוד
מוקד מרכזי בתוכנית עוסק במשמעות של מנהיגות חינוכית ,ובשאלת
הזהות האישית של הלומדים אל מול חזונם החינוכי-חברתי  .כמו
כן התוכנית עוסקת בסוגיית המוטיבציה ללמידה ולהובלת שינויים,
בהערכת תוכניות לימוד ,באתיקה של עובדי הוראה ,בשונות ובהכלה
בכיתה ,ובכלל – בשאלת דרכי החינוך האיכותי בחברה מגוונת ומרובת
תרבויות .התוכנית עוסקת גם בפיתוח מיומנויות החקר ומיומנויות
השימוש בכלים טכנולוגיים בהוראה.
לפרטים והרשמה
מר דני ברוורמן |dannyb@kaye.ac.il | 08-8608911
לפרטים נוספים :ד"ר אריק שגב | arik.segev@kaye.ac.il

אתיקה מקצועית לעובדי הוראה :בקורס נבחן את המשמעות של שיקול
דעת אתי בעבודת המורה ובכלל ,נלמד גישות שונות לשיקולים כאלה,
נכיר את הניסיונות הכושלים לעצב קוד אתיקה למורים בישראל ,ונכתוב
קוד אתי בעצמנו.

ד"ר נורית בסמן
חינוך בחברה מרובת תרבויות :בקורס זה אלווה אתכם בהתפתחותכם
כמחנכים המובילים שינוי חברתי ,התורמים לבניית חברה המטפחת את
הא ֵחר לעיצובה של
הענווה העצמית ואת הכבוד וההכרה בחשיבותו של ַ
הזהות העצמית שלנו.

ד"ר בבי טורניאנסקי
בית הספר כמערכת חברתית :בבית הספר אנשים רבים ושונים:
תלמידים שונים ,מורים שונים ,מנהלים ,הורים .כול אחד מהם הוא אישיות
מיוחדת ,וכולם יחד יוצרים מרחב חברתי עשיר באינטראקציות שונות
ומיוחדות .הקורס מתבונן בבית הספר כמערכת חברתית ועוסק בין היתר
בסוגיות הקשורות לאינטראקציות הבין־אישיות שמתחוללות בו .הקורס
נלמד בגישה של למידה עצמית המכוונת בידי הלומדים.

ד"ר הילה כהן
מיינדפולנס :הקורס יעסוק במושגי יסוד במיינדפולנס ,שחיקה ,לחץ
ומשמעות בעבודה .נלמד על גוף המחקר המודרני ביחס לאיך מיינדפולנס
עובד ,נתנסה בתרגול מדיטציה ונראה כיצד ניתן ליישם אותו במערכת
החינוך ובעולם העבודה בכלל.
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סגל המורים ופירוט הקורסים
ד"ר חאלד אלסעייד

ד"ר בתיה רייכמן

הנחיית פרויקט גמר :פרויקט הגמר האישי הוא גולת הכותרת של
התוכנית .הסטודנטים בוחרים סוגיה מעולם החינוך ,החברה והתרבות-
במובנם הרחב ,סוגיה שהם מחוברים אליה ,ויוצאים לחקור אותה בהנחיית
המנחה האישי.

זהות :הקורס עוסק בסיפור הזהות האישית והמקצועית של המורים תוך
הבנת השקפת העולם החינוכית שמנחה אותם ,תפיסותיהם המקצועיות
ודרכי הפעולה שלהם .כמו כן הקורס בוחן את השפעת ההיבטים האלו
על דמותם של המורים כמנהיגים חינוכיים.

ד"ר אתי כוכבי

ד"ר שרון שטיינברג

קורס :הוראה ולמידה בעידן טכנולוגי .בעולם של היום ,כאשר כולנו
חיים בתוך עולם המסכים ,והתלמידים מתעניינים בעולם הווירטואלי יותר
מעולם המציאות ,ננסה ללמוד כיצד לרתום את העולם הדיגיטאלי לצורכי
הלימודים; כיצד נוכל לחולל שינוי ולהוביל את בית הספר להיות עולם
מעניין יותר ,תוך הבנייה של אסטרטגיה חינוכית מתקדמת וחדשנית.

שיטות מחקר איכותניות ,שיטות מחקר כמותיות :שיטות מחקר
איכותניות :הגישה האיכותנית כתפיסת עולם מאפשרת פיתוח רגישות
חברתית באמצעות פיתוח מיומנויות הקשבה ,התבוננות ,רפלקציה
והצלבת מידע .אלו מיומנויות לשימוש יום־יומי בשגרת העבודה של אנשי
חינוך וכן עקרונות שיסייעו להם ביכולת ליזום שינויים ולהוביל אותם.
שיטות מחקר כמותיות :הקורס מפתח מיומנויות חשיבה ביקורתית,
יכולת קריאה והבנה של מחקרים כמותיים ויכולת להשתמש שימוש
מושכל בשאלונים הקיימים בבתי הספר ותכנון מחקרים כמותיים.

ד"ר אורית פוקס

ד"ר רז שפייזר

הנחיית פרויקט גמר :פרויקט הגמר האישי הוא גולת הכותרת של
התוכנית .הסטודנטים בוחרים סוגיה מעולם החינוך ,החברה והתרבות-
במובנם הרחב ,סוגיה שהם מחוברים אליה ,ויוצאים לחקור אותה בהנחיית
המנחה האישי.

סמינריון  -למידה ,הוראה וידע תוכן פדגוגי :מטרתו לסייע למורים
לפתח את החשיבה ואת העשייה הפדגוגית שלהם מתוך העמקה
בתהליכים הקשורים בלמידה ובהוראה וטיפוחה של אוריינות אקדמית
ומחקרית .הסמינריון נלמד באופן סדנאי ,והוא מעודד את הסטודנטים
לשלב בין נקודת המבט האישית והעניין האישי שלהם לבין עשייתם
המקצועית – כדי לקדם את חזונם החינוכי.
קורס  -חשיבה ביקורתית ויצירתית :במציאות שבה המידע נגיש לכול
והשינוי הוא בבחינת הקבוע היחיד ,עולה חשיבותן של יכולות החשיבה
הביקורתית והיצירתית .בקורס נלמד להכיר את יסודות יכולות אלו ,את
הדרכים לפיתוחן ואת הפוטנציאל הגלום בהן ככלים להובלת שינויים
אישיים ,חברתיים וחינוכיים.

ד"ר חיה קפלן

ד"ר סמדר תובל

תיאוריות מוטיבציה וזיקתן לעבודת המורה :כדי להיות מנהיג חינוכי
המוביל תהליכי שינוי בבית הספר ובמערכת החינוך נחוצה מוטיבציה.
הקורס «תיאוריות מוטיבציה וזיקתן לעבודת המורה» עוסק בסוגיות
אלה :מה המוטיבציה שלך? כיצד ליצור עבור עצמך סביבה שתאפשר
לך לממש את התפיסה החינוכית שלך ,ליזום ולהוביל? כיצד לקדם
מוטיבציה בקרב תלמידיך כך שיהיו מעורבים ופרואקטיביים? .הקורס
מתמקד בהיכרות עם תיאוריות מוטיבציה ובחינת הרלוונטיות והיישומיות
שלהן בבית הספר תוך התייחסות לאוכלוסיות מגוונות ולהיבטים
תרבותיים ייחודיים.

דיאלוג עם לומדים ,הכלה ושונות :מוטלת עלינו המורים אחריות
מקצועית ,מוסרית ואתית להתמודד עם הבעיות המשפיעות מבחינה
חברתית ,תרבותית כלכלית ופוליטית על התפתחותם של בני הדור
הצעיר .יש לנו מחויבות לעשות את העולם למקום טוב יותר למען אלה
שיבואו אחרינו (קורטלנד לי.)2009 ,
– איך עושים זאת? בכך נעסוק בקורס.
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