סיכום פעילות הפורום בשנת הלימודים תש"ף
שם הפורום :פורום מנהלי קהילות מקצועיות לומדות
שם המרכזות :ד"ר טלי ברגלס-שפירא /מכון מופ"ת
ודורית שפי-בורקוב /מכון מופ"ת

מבוא
הפורום מיועד לנציגים של הגופים המובילים ו/או המפמ"רים הדיסציפלינריים העוסקים בפיתוח קהילות מקצועיות
לומדות דיסציפלינריות .מטרת הפורום היא לשתף באתגרים ובהצלחות בפיתוח קהילה מקצועית לומדת ,כדי לקדם
את תהליך ההסדרה ולהעצים את הידע של השותפים בפיתוח הקהילות.

מטרות הפורום
•
•
•
•
•

היכרות מעמיקה עם מודלים שונים להפעלת קהילות מקצועיות לומדות.
פיתוח משותף של מתווה להכשרת מובילי קהילות.
שיתוף והיוועצות בדילמות מקצועיות מתחום הקהילות.
פיתוח נושא ההנחיה ההשתתפותית ,ודיון בתפקיד המנחה בקהילה.
בתקופת הקורונה :פיתוח חוסן קהילתי ותמיכה במובילי ובמנחי קהילות.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תש"ף
מפגשים פרונטליים – בדגש על יצירת מתווה להכשרת מנחים
•
•
•
•
•

מודל שבעת ה :P-מיפוי מאפיינים ומטרות של הקהילה.
הנחיה השתתפותית :כלים ופרקטיקות מעולם ההנחיה ההשתתפותית.
פתיח לנושא הכשרת מובילי קהילות :מפגש משותף עם פורום מובילי קהילות ,בהובלת הטריבונה למנהיגות
השתתפותית.
לקראת מתווה להכשרת מובילי קהילות :אפיונים ,גיוס ואתגרים בתחומי הדיסציפלינה ,ההנחיה והניהול.
דילמות מקצועיות :שימוש במודל ההיוועצות.

מפגשי זום – קהילות בעידן הקורונה
• גש"ר מאח"ד – תפקיד המנחה בפיתוח חוסן קהילתי ואישי.
• מאפייני קהילה מקצועית לומדת ,ופיתוח תרבות למידה שיתופית בקהילה.
• סדנאות סימולציה – פיתוח מיומנויות תקשורת בין-אישיות במצבי קונפליקט.

מסמכים ותוצרים שפותחו בפורום
צורפו בנפרד

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א
בחינה מחודשת של מבנה המפגשים של הפורום; בחינת האפשרות לשילוב בין מפגשים קבוצתיים רחבים )כמו
שהתקיימו עד היום( לבין מודולות למידה ,לצורך פיתוח מקצועי ממוקד ואפשרות לשיח אינטימי ומעמיק סביב
נושאים נבחרים.

בסימן אישי
כמי שהצטרפה השנה להנחיית פורום מנהלי קמ"ל ,נראה כי המפגש החודשי מהווה עבור המשתתפים בית מקצועי –
בית ששמחים להגיע אליו כדי לשתף ,להתייעץ וליטול חלק בהמשך הפיתוח של קהילות מקצועיות לומדות.
השנה נקטעה אומנם עבודת הפורום על נושא מתווה ההכשרה ,אך גם במעבר למפגשי הזום נמשך שיח פורה ומפרה
על צורכי הקהילה ועל אתגרי ההנחיה בזמנים משתנים.

