
 המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

 למורים פעילים במדעי המחשב ומתגמלת ייחודית השתלמות 

, "של מורים למדעי המחשב בתיכוןהאישי תכני -הרחבה וביסוס של הידע הפדגוגי"במסגרת מחקר בנושא 
. ההשתלמות תתקיים שעות במכון ויצמן למדע, ברחובות 120בהיקף של  ייחודית פתח השתלמותית

 . (2017נובמבר -ספטמברכסלו תשע"ח )-בחודשים אלולו (2017יולי -אב תשע"ז )יוני-סיון בחודשים

שהוא מרכזי וחיוני בפרקטיקה של ידע מורים למדעי המחשב, כם הייחודי שלהההשתלמות תתמקד בידע 
תהליכי רפלקציה  , ישולבוהשתלמותבהוראת מדעי המחשב בבתי הספר. לצורך הרחבת הידע הזה והצפתו 

 . 2017/8בכיתות, במהלך שנת הלימודים תשע"ח, ה שלכם עשייהעל מובנית 

 הנחיית הקבוצה תעשה על ידי ד"ר עפרה ברנדס והקבוצה תלווה על ידי ד"ר מיכל ארמוני.

 יוקדשו למפגשי הקבוצה: כמחצית משעות ההשתלמות

 במהלך (יולי–אב )יוני-סיוןחודשים במהלך ה םההשתלמות יתקיי החלק הראשון של מפגשי .
וכן , בהם יתמקדו במהלך ההשתלמות םנושאיהמפגשים אלו יעסקו חברי הקבוצה בבחירת 

 . בהיכרות עם תהליך הרפלקציה המובנית, עקרונותיו ואופן ביצועו

  כסלו -אלולבמהלך החודשים מפגשי הקבוצה יתחדשו עם פתיחת שנת הלימודים ויתקיימו
תהליכי הרפלקציה פועל בבבמפגשים אלו יעסקו המשתתפים  . (2017נובמבר –ספטמבר)

של המקבילים  התהליכיםליווי , וממצאים תקדמותהעל דיווח , וביצועם : תכנונםבכיתות
 עיבוד התוצאות שיתקבלו.  וכן  העמיתים בהשתלמות

  תדירות מפגשי , במכון ויצמן למדע. 16:00-19:30, בין השעות גהמפגשים יתקיימו בימי
 בתאריכים הללו: שלושה -הקבוצה תהיה בערך פעם בשבועיים

6.6;  20.6;  4.7;  25.7;  12.9;  26.9;  17.10  ;31.10;  7.11;  14.11  ;28.11 

במפגשים יתקיימו תהליכים של שיתוף והחלפת ידע הרלוונטי לעבודת המורה המנוסה, באווירה של כנות, 
 מחשבתית.   פתיחות, אכפתיות וגמישות

 עמיתיםהסינכרונית( מול -שאר שעות ההשתלמות יוקדשו לעבודה עצמית בכיתות ועבודה מקוונת )א
 . בקורס

ד בתנאי ועמשימשתתף לכל  ,במסגרת "עוז לתמורה" שעות 120של גמול ההשתלמות מוכרת לצורך 
 ההשתלמות כנדרש. 

 :ההשתלמות מתאימה ל

  2017/8 –בשנת הלימודים תשע"ח  בפועל שילמדומדעי המחשב למורים . 

  הגשה לבגרות.בותק של חמש שנים לפחות בהוראת מדעי המחשב ובעלי 

  בעבודה ולעסוק  םלהשתתף במפגשיכדי והמרץ הנדרשים להשקיע את הזמן ומוכנות יכולת בעלי
 מטלות, במועדן. ה תחובות הדיווח והגשכולל ביצוע  ,הםהנדרשת במקביל ל

בחירת המשתתפים תיעשה מתוך הבנה שלמורים פעילים נדרשת קבוצת תמיכה מקצועית המאפשרת 
התפתחות מקצועית, למידה ודיון עם עמיתים "דומים". בהתאם לכך נקבע קהל היעד של ההשתלמות, אך 

אנו מעודדות מורים שחושבים שהם מתאימים להשתלמות ואינם עונים למפורט לעיל, לפנות אלינו 
 . יחס לפנייתם באופן פרטניונתי

בניסן כ"ה לתאריך  עד לד"ר עפרה ברנדס מורים המעוניינים להשתתף בהשתלמות מתבקשים לפנות
 ולצרף: 21/4/2017 -תשע"ז 

 קורות חיים 

 וסק בתחום הידע של עמישהו הותיק במדעי המחשב, או חוקר, או  ממורה רלוונטית  ההמלצ
מורים למדעי המחשב )עדיפות למכתב המלצה ממורים שהשתתפו בעבר בקורסי מורים מובילים 

 במדעי המחשב(.

בסביבות ו (מאיחודש אייר )ראשית ב פנה אלינו לשיחת היכרות אישית שתתקייםיאנחנו נזמין כל מורה ש
   . נעדכן את המורים לגבי השתתפותם בהשתלמות מאי( - אייר)חודש המחצית 
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