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 "למידה היא מתנה"

 עובדי הוראה בקורסים שונים. 5,000 -מוצקין לומדים בשנת תשע"ז כפסג"ה קריית מרכז ב

 המורים והגננות.וזמנם של רד החינוך מששעות, תקציב  זהו משאב אדיר של

בית, תפקידו של מרכז הפסג"ה הוא לייצר מרחבים המאפשרים התפתחות מקצועית מיט"

מתוך כך,  .)מסמך היעוד המחוזי של הפסגות( "גוןרלביה"ס כא הןהן לעובד הוראה כפרט, 

 זה.משאב עצום וש ממרכז הפסג"ה הוא הזרוע הביצועית למי

בתנאי שהלומד ירצה את הלמידה ויראה בה מענה משמעותי תתקיים ת משמעותילמידה 

המורים מ רבים מי עם עובדי הוראה, נוכחנו לדעת כי ומדיאלוג פתוח ויום י אך ,לצורך שלו

שאלנו את  יה.תופסים את הלמידה לאורך הנתיבה המקצועית ככורח וכמטלה לא רצו

 ת עגומה זו?ועצמנו, מהם הדברים שניתן לעשות כדי לשנות מציא

עוסקת בתפיסת   הסדנה. "למידה היא מתנה"נקראת ה לחדר מורים הבחרנו לפתח סדנ

המורים את המצב הקיים  העלנו למודעות הבסדנאודות  הלמידה שלו. העולם של הפרט 

התפתחות לצמיחה ו "המפוספסות", את ההזדמנויות גיסא ומאידךגיסא לגבי הלמידה מחד 

לארבע סבבים, בכל סבב נשאלה  "ספיד דייט"פתחנו בתרגיל ה הגלומות בפיתוח המקצועי.

ני רואה את עצמי בעוד : "היכן א לדוגמהכשתי דקות.  מורים  יצמדהזוג בה דנו שאלה 

חמש שנים?" , "האם אני טיפוס יוזם או זורם"? לאחר מכן דנו בקבוצות : אם הלמידה היא 

מה היא  צריכה להכיל? מהם העקרונות ללמידה טובה? כל קבוצה קבלה קופסת  , מתנה

. המשכנו הנדרשים כפי שנבחרו על ידי חבריהמתנה והכניסה לתוכה את העקרונות 

בסיום קבלה כל משתתפת מעטפה ועליה כתבה:  .היגדים בעזרת  "את עצמך בחןמשימת "ל

" . לתוך המעטפה הכניסה את הדף שעליו כתבה תובנות אישיות , "אני 1/9 - "לפתוח ב

 "אני אבחר קורס ש...."", ....לומד/ת כי

ה, רהראנו הלכה למעשה כי הלמידה יכולה להיות מתנה מעשית להתקדמות בחיים ובקריי

גש פרטני פעיל מפ פיתחנובחדר המורים  הכיצד לנצל משאבים נכון. במקביל לסדנולימדנו 

 חנווניתהפיתוח המקצועי  השונות של זירותהבמפגש זה חשפנו את עם מנהל בית הספר. 

 כיצד ניתן להוביל פיתוח מקצועי  ארגוני ופרטי אפקטיבי ומשמעותי. ,היגדיםבאמצעות 

כדי שנוכל  ,שיש לפתח ולהעמיק בה ות בראשיתית למהלך שלם שאנו חושבותזוהי התנס

 כמי שאמונים על הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה. את ייעודנו לממש 

 ריקי גבעון ושרית קליין
 מרכז פסג"ה קריית מוצקין


