ציר זמן -קהילה מקצועית לומדת
כלי עבודה למנחה
מתכוננים

מתחילים

גדלים

משמרים

יוני -אוגוסט

ספטמבר –אוקטובר

נובמבר -אפריל

מאי -יוני

דיסציפלינארי

 רפלקציה ככלי ללמידה מתמשכת

 שיח בקהילה על פי מתווה היוועצות
 התנסות במעגל הלמידה






העמקה במעגל הלמידה
שיח מעמדה חקרנית
התנסות בלמידה שיתופית
חקר הפרטיקה באמצעות כלים ומתווים

הנחייה








שבעת ה  Pלתכנון קהילה
קנבס לתכנון קהילה
מודל לוגי
Smart goals
עקרונות מנחים בקמ"ל
שלבים בהתפתחות קבוצה

 שבעת ה ( Pעם הקהילה) -מהי קהילה
מקצועית לומדת?
 מתווה היוועצות
 מעגל הלמידה
 בחירת סוגיה
 בחירת ייצוגים
 ניתוח ייצוגים
 הסקת מסקנות







טיפול בהתנגדויות של הקהילה
כלים ללמידה שיתופית
הנחייה השתתפותית
משותפות להשתתפות
מתווי שיח
 דיון בדילמה
 מסגור ומסגור מחדש
 טיפול בהתנגדויות
מתווה לניתוח ייצוגים
 חקר עקרונות פדגוגיים
 מתווה ניתוח וידאו
 ניתוח תוצר כתוב
 ניתוח AIW

ניהולי





איתור וגיוס מורים לקהילה
פתיחת יומני השתלמות
תכנון ובניית תוכנית שנתית למפגשי
הקהילה











מתווה למפגש ראשון בקהילה
בניית קהילה
קביעת מטרות הקהילה
בניית יחסי אמון
ניסוח נורמות וכללי אתיקה
משחקי הכרות שוברי שגרה
בניית נורמות ותיאום ציפיות

 פעילויות לשימור וחיזוק קהילה
 התבוננות על העבודה של הקהילה
 פעולות לשימור קהילה

 הערכה של המנחה על הקהילה
 הערכה עצמית של הקהילה






סיכום ופרידה
התבוננות אחורה על עבודתנו בקהילה
נקודות להתפתחות וצמיחה של
הקהילה בשנה הבאה
מתווה שיח לשיחת סיכום

ציר זמן -קהילה מקצועית לומדת אונליין
כלי עבודה למנחה
מפגש וירטואלי מפגש פנים אל מפגש וירטואלי מפגש פנים אל מפגש וירטואלי מפגש פנים אל מפגש וירטואלי מפגש פנים אל
פנים ()1.6.20
פנים ( )4.5.20א-סינכרוני
פנים ( )6.4.20א-סינכרוני
א-סינכרוני
פנים ()16.3
א-סינכרוני
דיסציפלינארי

רפלקציה ככלי
ללמידה מתמשכת

הנחייה



קנבס לתכנון
קהילה



עקרונות מנחים
בקמ"ל
שלבים
בהתפתחות
קבוצה



מתווה למפגש
ראשון בקהילה
בניית יחסי אמון
ניסוח נורמות וכללי
אתיקה
בניית נורמות
ותיאום ציפיות



ניהולי

 איתור וגיוס מורים
לקהילה
 בניית קהילה
 קביעת מטרות
הקהילה

דיגטל

פתיחת יומני
השתלמות






כתיבת שאלון כניסה



בניית "מדורים"

 שיח בקהילה על
פי מתווה היוועצות
 התנסות במעגל
הלמידה
 שיח מעמדה
חקרנית


o
o
o
o

מתווה היוועצות
מעגל הלמידה
בחירת סוגיה
בחירת ייצוגים
ניתוח ייצוגים
הסקת מסקנות

 ממוטיבציה
חיצונית לפנימית
 משותפות
להשתתפות

o
o
o
o

 משחקי הכרות
שוברי שגרה

תכנון ובניית תוכנית
שנתית למפגשי
הקהילה

 טיפול בהתנגדויות
של הקהילה



מתווה לניתוח
ייצוגים
חקר עקרונות
פדגוגיים
מתווה ניתוח וידאו
ניתוח תוצר כתוב
ניתוח AIW

 התבוננות על
העבודה של
הקהילה
 פעולות לשימור
קהילה

פוסט מעורר
engagement

תרגול כתיבת פוסט

 הערכה של
המנחה על
הקהילה
 הערכה עצמית של
הקהילה

 סיכום ופרידה
 התבוננות אחורה
על עבודתנו
בקהילה
 מתווה שיח
לשיחת סיכום

ציר זמן -קהילה מקצועית לומדת אונליין
כלי עבודה למנחה
מפגש וירטואלי מפגש פנים אל מפגש וירטואלי מפגש פנים אל מפגש וירטואלי מפגש פנים אל מפגש וירטואלי מפגש פנים אל
פנים ()1.6.20
פנים ( )4.5.20א-סינכרוני
פנים ( )6.4.20א-סינכרוני
א-סינכרוני
פנים ()16.3
א-סינכרוני
ורד ורותי
לי-אור ויעל
ורד ורותי
לי-אור ויעל


הנחייה

ניהולי

משחקי הכרות
שוברי שגרה

(מציאת דברים
משותפים עם חבר
קהילה /תמונות
שמספרות סיפור)




מהי קהילה
שלבים
בהתפתחות
קבוצה

 בניית נורמות
ותיאום ציפיות
 חוזה קבוצתי
 סטינג

כתיבת שאלון כניסה

דיגטל

דיסציפל
ינארי



קנבס לתכנון
קהילה

 קביעת מטרות
הקהילה

תכנון ובניית תוכנית
שנתית למפגשי
הקהילה



o
o
o
o

 ממוטיבציה
חיצונית לפנימית
 משותפות
להשתתפות
 בניית חיבוריות

מתווה היוועצות
מעגל הלמידה
בחירת סוגיה
בחירת ייצוגים
ניתוח ייצוגים
הסקת מסקנות

מתווה למפגש ראשון
בקהילה

פוסט מעורר
engagement

תרגול כתיבת פוסט

 רפלקציה ככלי
ללמידה מתמשכת

 בניית "מדורים"

 הערכה של
המנחה על
הקהילה
 הערכה עצמית של
הקהילה

 התבוננות על
העבודה של
הקהילה

 סיכום ופרידה
 התבוננות אחורה
על עבודתנו
בקהילה
 מתווה שיח
לשיחת סיכום
 הכרות עם
פלטפורמות
העבודה
 פתיחת יומני
השתלמות

 שיח בקהילה על
פי מתווה היוועצות
 התנסות במעגל
הלמידה

ציר זמן -קהילה מקצועית לומדת
כלי עבודה למוביל
מתכוננים

מתחילים

גדלים

משמרים

יוני -אוגוסט

ספטמבר -אוקטובר

נובמבר -אפריל

מאי -יוני

תהליך

 איתור וגיוס מורים לקהילה
 פתיחת יומני השתלמות
 תכנון ובניית תוכנית שנתית
למפגשי הקהילה








בניית קהילה
בניית יחסי אמון
ניסוח נורמות וכללי אתיקה
קביעת מטרות הקהילה
שיח בקהילה על פי מתווה היוועצות
התנסות במעגל הלמידה

תכנים וכלים מקצועיים











שבעת ה ( Pעם הקהילה) -מהי
קהילה מקצועית לומדת?
שוברי שגרה והכרות
בניית נורמות ותיאום ציפיות
מתווה היוועצות
מתווה למפגש ראשון בקהילה
מעגל הלמידה
 בחירת סוגיה
 בחירת ייצוגים
 ניתוח ייצוגים
 הסקת מסקנות

שבעת ה  Pלתכנון קהילה
קנבס לתכנון קהילה
מודל לוגי
Smart goals
עקרונות מנחים בקמ"ל
שלבים בהתפתחות קבוצה
רפלקציה ככלי ללמידה מתמשכת












העמקה במעגל הלמידה
שיח מעמדה חקרנית
התנסות בלמידה שיתופית
חקר הפרטיקה באמצעות כלים
ומתווים
טיפול בהתנגדויות של הקהילה
התבוננות על העבודה של הקהילה
פעולות לשימור קהילה





כלים ללמידה שיתופית
הנחייה השתתפותית
מתווי שיח
 דיון בדילמה
 מסגור ומסגור מחדש
 טיפול בהתנגדויות
מתווה לניתוח ייצוגים
 חקר עקרונות פדגוגיים
 מתווה ניתוח וידאו
 ניתוח תוצר כתוב
 ניתוח AIW
פעילויות לשימור וחיזוק קהילה









 סיכום ופרידה
 התבוננות אחורה על עבודתנו
בקהילה
 נקודות להתפתחות וצמיחה של
הקהילה בשנה הבאה

 הערכה של המנחה על הקהילה
 הערכה עצמית של הקהילה
 מתווה שיח לשיחת סיכום

