
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על הוראת האמנות

 המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

 מחוז הצפון

 

 של 'כולאננה' אמנות
 

 

 

 

 כנית השתלמות למורי אמנות מהחינוך הממלכתית

 מחוז צפון –המטה לחינוך אזרחי ו במסגרת הפיקוח לאמנות

 מכון מרחבים

 תשע"ג עכו "הפסגמרכז מכללת אורנים באמצעות ההשתלמות מתקיימת ב

 

 אוכלוסיית היעד :

 מכל המגזריםמורים לאמנות מהחינוך היסודי 

 מכון מרחביםו צוות המטה לחינוך אזרחי, צוות הפיקוח על האמנות מנחי התכנית: 

 :ההשתלמות מטרות

 ודיאלוג מפגש יצירת באמצעות, עמדות ושינוי שונות מזהויות מורים בין ההיכרות העמקת •

 . זהויות בין וחוויתי משמעותי

 דרכי ופיתוח המורים בקרב, והוגנות גוניות רב, אזרחות: 'כולאננה' מושגי עם הכרות •

 .התלמידים ובמפגשי האמנות בשעורי יישומם

 הוספת מימד נוסף של חיים משותפים לזהות המקצועית של המורה לאמנות. •

 פיתוח מיומנויות של הובלה והנחייה תוך שימוש במושגי החיים המשותפים.  •

 כציר מארגן לבניית תכניות לימודים ייחודיות . – "מקומי רב גוני"המושג  פיתוח •

 



 *רצף המפגשים

 

 

 משימה תוכן שעה תאריך 
 להמשך

  הערות מנחים

צוות  –פתיחת השנה  19:30 – 16:00 6.12.12 1
 ד'( 10מרחבים וצוות פיקוח )

 
 סדנא+הרצאה  -'א חלק

 קדמי איתן בהנחית
 מנדלה. )שעתיים( יצירת

 
הצגת התכנית )חצי   -'ב חלק

 שעה(
 
 
  

 סיום
, המנדלה
 וכתיבת
 הצהרה

 להגשה)
 במפגש

 (הבא

 מרחבים 
 פיקוח צוות 
 אורח מרצה 

 קדמי איתן

 

ציפיות תיאום  -'א חלק 19:30 – 16:00 20/12/2012 2
 שעה( 1/2והיכרות )

 
 של ודינמיות ריבוי -' חלק ב
 סדנה )שעה וחצי( -זהויות

 
מפגש עם נציגי  -'ג חלק

 המוזיאונים
  

  מרחבים 

  צוות 
 פיקוח

 

 תלמידים מפגש 21/1/2013 . 3
 בארבעת ראשון

: המוזיאונים
 חי תל תפן הזורע

 דור ועין

 :לשניים תתחלק הפעילות
 המוצגות בתערוכות צפייה

 בהנחיית – מוזיאון בכל
 של ההדרכה צוותי

 .המוזיאון
 

 בהנחיית -  מעשית עבודה
 סביב – האמנות מורות
 .מנדלה יצירת

  מרחבים 
 פיקוח צוות

 

 עיבוד בנושא סדנא -'א חלק 19:30 – 16:00 14/2/2013 . 4
 באמצעות, במוזיאון הביקור

 מרחבים/המודל מושגי
 

 הדפס סדנת -'ב חלק
 
 
 

 הכנת
 צילומי
 זירוקס

 מקומיים
 לקראת
 הביקור

 במוזיאון

 מרחבים 
 פיקוח צוות

 מרצה
: אורח
 דורית

 רינגרט

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תלמידים מפגש 4/3/2013 .5 
 במוזיאונים שני

 :לשניים תתחלק הפעילות
 המוצגות בתערוכות צפייה

 בהנחיית – מוזיאון בכל
 של ההדרכה צוותי

 .המוזיאון
 

 בהנחיית -  מעשית עבודה
 סביב – האמנות מורות

 והדפס תחריט
 משותף הסכמה מרחב יצירת

 .מקומי נוף על המבוסס
 

  מרחבים 

 פיקוח צוות 

  



 

 

 *ייתכנו שינויים

 

 

 

 

 משימה תוכן שעה תאריך 
 להמשך

  הערות מנחים

עיבוד הביקור  –חלק א  18:30 – 16:00 14/3/2013 .6
במוזיאון באמצעות מושגי 

 המודל
 

המורה  -מרצה אורח 
בחיים לאמנות ותפקידו 

 משותפים
 

   פריד אבו
 שקרא

 

באחריות צוות  -חלק א  18:30 – 16:00 18/4 .7
 אמנות
 -מרחבי הסכמה  –חלק ב 

 מרחבים

  מרחבים 
 פיקוח צוות 

 מחשבים חדר

 תלמידים מפגש 29/5/2013 .8
 אחרון

 :לשניים תתחלק הפעילות
 המוצגות בתערוכות צפייה

 בהנחיית – מוזיאון בכל
 של ההדרכה צוותי

 .המוזיאון
 

 בתערוכה צפייה – תפן
 ושיח השנה את המסכמת

 .גלריה
  - הזורע, דור עין, חי תל

 במצגת וירטואלית צפייה
 לפי – הרלוונטית התערוכה

 גלריה ושיח ס"בתיה

  מרחבים 

 פיקוח צוות 

 

 הנחייה – סיכום מפגש 18:30 – 16:00 6/6/2013 .9
 מכון צוות של משותפת
 ההדרכה צוות, מרחבים

 משותפים חיים וצוות
 

   


