בס"ד

השתלמויות מקוונות במסגרת אופק חדש למורי החמ"ד
מידע והרשמה
כבשנים קודמות נמשיך בעז"ה גם השנה ,תשע"ח ,בתהליך ההתמקצעות בהוראה בהתאם לנדרש בתוכנית
"אופק חדש".
השתלמות במסגרת אישית במחשב האישי בבית .במסגרת זו מתקיימים  5מפגשים מקוונים אחת לחודש.
(הלמידה מתרחשת בו זמנית (  ) ON-LINEבשעות הערב .במהלך המפגשים נדרשת השתתפות פעילה .כמו-
כן מתקיימת למידה אסינכרונית – למידה עצמית ומטלות הניתנות לביצוע בזמן החופשי בין המפגשים
המקוונים .כבכל השתלמות מקוונת יתקיים מפגש אחד פנים אל פנים.
השתלמויות בחינוך לשוני
-

תכנית "עופרים" לקידום למידה משמעותית באמצעות טיפוח ההבעה בע"פ ובכתב.

-

שילוב מיומנויות שפה בהוראת תורה.

-

מסלול השתלמות מיוחד למלמדים ולמורי חב"ד (אינו מיועד למורות):
חינוך לשוני למורי כיתות ג-ו

השתלמויות נוספות בנושא חברתי-רגשי
-

בית חינוך כמשפחה -בדגש על תפקודי לומד ועל יעדי החמ"ד
מיקוד ביצירת אוירה משפחתית חמה בביה"ס ובכיתה המושתתת על שיתוף ,כבוד הדדי ,עידוד
ויחסים פתוחים בין המורה לתלמידיו.

-

טיפוח אקלים מיטבי בביה"ס ובכיתה  -בזיקה לעקרונות הלמידה המשמעותית.
בהמשך להשתלמות בית חינוך כמשפחה נתמקד בדרכים ליישום פעילויות חברתיות ולימודיות תוך
יצירת סיטואציות המטפחות אקלים מיטבי.

רישום
ההרשמה עד כ"ב תשרי  12אוקטובר או לפני-כן עם סיום מכסת המשתלמים המאושרת.

להרשמה יש למלא פרטים
בקישור זה בטופס המקוון.
פרטים נוספים ישלחו לנרשמים.
לשאלות וברורים ניתן לפנות לרכזת ההשתלמויות הגב' זהבה פלד 0509041559
zehavapeled@gmail.com

מכללה ירושלים טליה בן עמי – מזכירה 0732750674
mekovan.jer@gmail.com

השתלמויות למורים בדרגות גבוהות עד דרגה 8
( עפ"י הידוע לנו ההשתלמויות לדרגות גבוהות פתוחות גם למורים מדרגה  3ומעלה לצבירת שעות כולל שעות
אקדמאיות ,פירוט בהמשך המסמך)

ההשתלמויות בהתאם לנדרש בתוכנית "אופק חדש" לעלייה לדרגות גבוהות
השתלמות במסגרת אישית במחשב האישי בבית .במסגרת זו מתקיימים  5מפגשים מקוונים אחת לחודש.
(הלמידה מתרחשת בו זמנית (  ) ON-LINEבשעות הערב .במהלך המפגשים נדרשת השתתפות פעילה .כמו-
כן מתקיימת למידה אסינכרונית – למידה עצמית ומטלות הניתנות לביצוע בזמן החופשי בין המפגשים
המקוונים .כבכל השתלמות מקוונת יתקיימו שני מפגשים פנים אל פנים כל שנה.
נושאי ההשתלמויות
 מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות – שנה א' ושנה ב' .מסלול מיוחד למורים לחינוך לשוני.ניתן להצטרף להשתלמות מורה יוזם שנה ב' ממסגרת לימודים אחרת
 מורה חוקר את עשייתו – שנה א' ושנה ב' מסלול מיוחד למורים לחינוך לשוני.ניתן להצטרף להשתלמות מורה יוזם שנה ב' ממסגרת לימודים אחרת

מסגרת שעות ההשתלמויות
-

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות – שנה א'

-

מורה חוקר את עשייתו – שנה א'
לעליה בדרגה  120שעות בשנתיים  60שעות בשנה"ל תשע"ח ו 60שעות בשנה"ל תשע"ט
ניתן ללמוד שנה אחת  60שעות לפי הצורך האישי.

-

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות – שנה ב'

-

מורה חוקר את עשייתו – שנה ב'
השלמת העלייה בדרגה –  75שעות בשנה"ל תשע"ח

רישום
להרשמה יש למלא פרטים
בקישור זה בטופס המקוון.
פרטים נוספים ישלחו לנרשמים.
לשאלות וברורים ניתן לפנות לרכזת ההשתלמויות זהבה פלד 0509041559
zehavapeled@gmail.com

