השתלבות מיטבית והוראה מוצלחת של מורות ערביות בבתי ספר יהודיים
דוגמא לתוכנית השתלמות
ההשתלמות למורים ערבים אשר השתלבו בבתי ספר יהודיים הינה בהיקף של  30שעות וכוללת תכנים בתחום
החינוך לאזרחות משותפת ובתחום מקצוע ההוראה )אנגלית ,מתמטיקה ,מדעים וערבית(.
מסגרת ההשתלמות
 ההשתלמות תועבר בשפה העברית ותתקיים באחד ממרכזי הפסג"ה בעיר עברית.
 ההשתלמות תתקיים ב –  4ימים מרוכזים ,בני  8שעות אקדמיות כל אחד ,בחופשות בתי הספר
היהודיים.
 תכני ההשתלמות יכללו מרכיבים של חינוך לאזרחות משותפת ,מפגשים עם הפיקוח
המקצועי ומפגש מונחה עם מנהלות המשלבות מורים ערביים ו/או מורים ערבים המלמדים בבתי
ספר יהודיים.
מטרות ההשתלמות
 הקניית כלים להשתלבות בבתי הספר היהודים וחיזוק המוטיבציה להוראה בבתי הספר.
 הכנה להתמודדות עם אירועים מיוחדים :תקרית גזענית ,יום העצמאות ,פיגוע וכו'.
 חיזוק תחושת הביטחון והמסוגלות האישית והמקצועית לשילוב מוצלח.
 חיזוק הידע וההתמצאות בתכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים.

תוכנית ההשתלמות
מרצים

מפגש מס'

נושאים

מפגש מס' 1
במהלך חודש
אוגוסט

פתיחה
היכרות ,תיאום ציפיות
סדנהריבוי זהויות וסיפור אישי מרחבים
כמעצב זהות  -סדנה

משרד החינוך
מרחבים

השתלבות בביה"ס ובחדר
המורים – סימולציות
וניתוחי אירוע לקראת
פתיחת השנה  -סדנה

מרחבים

שעות
2
2
2

הערות

מפגש מס'

נושאים

מרצים

המשך מפגש
מס' 1

לקראת פתיחת שנת
הלימודים עבודה בחלוקה
לקבוצות לפי מקצועות
לימוד

פיקוח מקצועי
משרד החינוך

2

מפגש מס' 2
במהלך חופשת
סוכות

תהליך ההשתלבות בבית
הספר ,אישית ומקצועית –
שיתוף ועיבוד  -סדנה

מרחבים

1

שילוב מורות ערביות בבתי
ספר יהודים ומשמעותו
לחינוך לאזרחות משותפת
– הרצאה ודיון

מרחבים

2

אתגרים ,דילמות וסיפורי
הצלחה  -מפגש מונחה עם
עמיתות ותיקות/מנהלות
משלבות

מרחבים
משרד החינוך

3

תהליך ההשתלבות בבית
הספר ,אישית ומקצועית –
שיתוף ועיבוד  -סדנה

מרחבים

1

המודל לאזרחות משותפת
של מכון מרחבים –
הרצאה ודיון

מרחבים

1

ניהול כיתה בראייה
רבגונית -סדנה

מרחבים

2

מחסומים בשינוי עמדות –
הרצאה/סדנה

מרצה אורח

2

עבודה בחלוקה לקבוצות
לפי מקצועות לימוד

משרד החינוך
פיקוח מקצועי

2

מפגש מס' 3
במהלך חופשת
חנוכה
)לפני חג המולד(

שעות

הערות

מפגש מונחה עם מורות
ערביות המלמדות כיום
במערכת החינוך היהודית
ו/או עם מנהלות ששלבו
מורות ערביות

מפגש מס'

נושאים

מרצים

שעות

במהלך חופשת
פסח

תהליך ההשתלבות בבית
הספר ,אישית ומקצועית –
שיתוף ועיבוד  -סדנה

מרחבים

1

המית היונה  -צפייה בסרט
ודיון

בימאית הסרט

2

עבודה בחלוקה לקבוצות
לפי מקצועות לימוד

פיקוח מקצועי
משרד החינוך

2

סיכום ההשתלמות

משרד החינוך
מרחבים

1

הערות

הסרט המיית היונה
שהוצג בפסטיבל
דוקאביב 2013
בסינמטק בתל אביב,
מספר את סיפורה של
הדיל ,מורה ערבייה
צעירה וכריזמטית,
המלמדת בבית ספר
יסודי בהוד השרון.

