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  כתבה: מיקי אופיר (מנחה להוראה)

מתקיימת מזה נים להוראה". התוכנית ייעודית בשם "מצויכנית תהלכה ונרקמה במכללה  חופשת הקיץבמהלך 

אמצע חופשת הקיץ כשקיבלתי ב שלנו. נפתחה זו השנה הראשונה במכללהשנה במכללות ברחבי הארץ ו 15

  ושמחתי על ההזדמנות להתחיל "משהו קטן וטוב". חשתי התלהבות הקבוצה,ובו הוזמנתי להנחות את טלפון 

התכנית הייעודית של המכללה נבנתה על ידי דר' סימה זך, ראש בית הספר לחינוך, על בסיס דרישות משרד 

נים להוראה" מצוי"מטרת התכנית החינוך והיא כולל הרחבה, העמקה ולמידה עצמית בנוסף לתכנית הקיימת. 

כנית מיוחדת ואיכותית להיות מורים מובילים, כולות גבוהות, להכשירם באמצעות תלגייס סטודנטים בעלי יהיא 

  מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים.

במהלך הקיץ אותרו מבין כל הנרשמים לשנה א' צעירים אשר התאימו לתנאי התוכנית המוקדמים והוזמנו 

בשלב כבר ורצון להשתתף בתכנית הוזמנו לראיונות אישיים.  לשיחת היכרות עם התכנית. מי שהביעו ענין

ממכתבי הפניה לתוכנית ניתן היה לזהות את המוטיבציה של המועמדים ללימודי כן ראיונות האישיים וה

בעלי ניסיון בהדרכה כולם  היו המועמדים ההוראה ולתחושת השליחות המלווה את בחירתם המקצועית.

  סטודנטים. 16לתוכנית התקבלו בסיום התהליך  ק מגוון בספורט.עיסובמסגרות לא פורמליות ו

שנה הראשונה ללימודים מה החלייחודיות התוכנית היא בהשתלבותם של הסטודנטים בהתנסות בהוראה 

  במקום ארבע שנים כמקובל. יסודית ובנוסף, למידה של שלוש שנים לתואר-במסגרת הלימודים העל

ת והתוכנית היא שהסטודנטים יהיו שותפים בעשייה משמעותית בתוך מסגראחד היעדים המרכזיים של 

ויקדמו יוזמות מקצועיות וחינוכיות אשר יתרמו לתחושת השייכות למקום ההתנסות, המעשית ההתנסות 

  למעורבות וליצירת ערך וכבוד מקצועי.

יקטים קיימים יחד עם מכללה וישתלבו בפרובנוסף, יהיו הסטודנטים מעורבים בעשייה מגוונת במסגרת ה

  חשיבה על יוזמות חדשות.

רואה לנגד עיניי את החזון לגבש  להתפתחות מקצועית אישית ואניכמרכזת התוכנית קיבלתי הזדמנות נפלאה 

  בלמידה חינוכית ומקצועית.קבוצה לקהילה לימודית אשר עוסקת 



ה רפלקטיבית, למידת עמיתים, עיסוק חשוב לי שהלמידה תהיה מלווה בתהליכים מגוונים: עיון תיאורטי, חשיב

בתפישות חינוכיות ומקצועיות, שיתוף, עיצוב התכנים ובחירתם ע"י הקבוצה ויצירת תרבות של אכפתיות כלפי 

  הקהילה, הסביבה והחברה.

, מרכז המסלול בחינוך היסודי דר' שלמה טוראלדר' סימה זך,  :לעיצוב התוכנית שותפים חברים בוועדת ההיגוי

מרכז יחידת הכניסה להוראה והתפתחות  דר' חנן שטיין יסודי,-מרכז המסלול בחינוך העל ציק רםדר' אי

   .ואנוכי מקצועית

אני יכולה לספר כבר עכשיו, כחודש מתחילת השנה, שחוויית המפגשים המשותפת לא משאירה ספק כי יש פה 

  ועם בסיס מגוון של דעות וערכים.קבוצת איכות, בעלת רצון ללמידה 

ותוך כדי לאחר ההתאקלמות הראשונית והמעבר של כל אחד מהתכלית הקודמת של חייו לתכלית הנוכחית 

  אל המעשה.עלינו להתחיל ולממש את הציפיות ולעבור  -ברור מהותה של התכלית

להוביל יחד לסייע בידינו בעשייה ואת חברי המורים לשתף עמנו פעולה, מעל דפי ה"הכשרתון" אני מזמינה 

 –אוצר האפשרויות העומד בפניהם ת במסגרת המכללה במטרה לאפשר לסטודנטים בתוכנית  לגלות את יוזמו

  אם רק ירצו.

בשנת אני בוחרת לסיים בבית מתוך שיר של נעמי שמר אשר הקדשתי לסטודנטים שלי שסיימו שנה  ג' 

  מתאים גם למעמד זה. תשע"ב רגע לפני יציאתם להוראה ומאז השיר לא מפסיק להתנגן לו בראשי ואיכשהו

  "וכמו ענן להתגשם

  מעל חלקת שדה ריקה

  ולהביא לרגבים

  מיקי -בהצלחה                          את הבשורה הירוקה".

 


