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סדנת התמחות (סטאז')  ,תשע"ז
מטלות לקורס מתמחים
הכנת תיק עבודות להגשה עד ה.30.6.16 -
על תיק העבודות לכלול:
 .1רפלקציות (לפחות  )3לאורך השנה על אירועים שהתרחשו במהלך ההוראה בכיתה ודרך הטיפול בהם.
סיכום קצר על דרכי התמודדות עם בעיות משמעת (אם היו).
 . 2תיעוד רפלקטיבי של תהליך החונכות :מה חוויתם וכיצד החונכות סייעה/הפריעה במהלך ההשתלבות
בהוראה.
 .2דוגמא למבחן שערכתם ותיאור תמציתי של מטרותיו ,דרכי הבדיקה ,תוצאותיו והאם המבחן אכן השיג את
מטרותיו – להסביר אם כן ואם לא .מהן תובנותיכם/ן?
 . 3בחירה ב 2-מאמרים העוסקים בקשיים ובהתלבטויות של מורים מתחילים ודרכי התמודדות של מורים
מתחילים .ניתוח המאמרים באופן כללי ,ובפרט ,התייחסות למידת הקשר שלהם לחוויות שחוויתם.
ב .השתתפות פעילה בפורום המתוקשב של הסדנה :לפחות  10כניסות.
ג .הצגת נושאים נבחרים מהתיק שלכם בפני הסדנה בפגישה המסכמת.
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