
(  השתלמויות)פיתוח מקצועי תוכניות
ג"לשנת תשפ( הדרכה)וליווי פדגוגי 

.   היא ארגון מומחה תוכן ופדגוגיהי"תלקרן 

בתיאום נשמח לתת מענה לצרכים הייחודיים של בית הספר

 tali@tali.org.il:מראש

(  השתלמויות)פיתוח מקצועי תוכניות
,  ן"גפהפיתוח המקצועי ניתן להזמין באמצעות מערכת תוכניותאת 

.שעות10של כמודולותשעות או 30במסגרת קורס של 

למידה כציר מארגן לקורסי הפיתוח המקצועי /מיומנויות הוראה
(15338)משחק ומשחוק כמיומנות למידה והוראה במקצועות רבי המלל •

משחקים ערכים ומטמיעים אותם: משחקים את לוח השנה העברי•
דגש באוריינות שפתית: אוריינות שפתית ומשחק–משחקי שפה •

בית , דיאלוגיתלמידה שיתופית : מיומנויות למידה במקצועות רבי המלל•
:למידה בחברותא ולומד עצמאי, מדרשית

(19448)' ש10של מודולה•
(19439)' ש30השתלמות של •

יצירת חוסן ותחושה של  , לוח השנה העברי כמזמן למידה רגשית חברתית•
(15422)" מקום בטוח"

סביב נושא מארגן  –למידה בין תחומית ורב תחומית /הקניית כלים להוראה•
בזיקה למקצועות רבי המלל  , מתחום התרבות היהודית והישראלית

:ואומנות
(15497)' ש10של מודולה•
(15270)' ש30השתלמות של •

:מסע בין המסכות בחיינו–בלי לרצות או לרצות , בלי מסכות, בלי מסכים•
(15385)' ש10הנחיית מורים של 
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כציר מארגן לקורסי הפיתוח המקצועי  מידעינושא 
. על רב גוניות בחברה בכלל ובכיתה בפרט–יחד ויחיד על קוצו של יוד •

יָינּותלימוד על פלורליזם בשילוב מיומנות  (makers( )15453)הַעשְׂ

בשילוב מיומנות , קוראים טקסטים מעולם התרבות היהודית ישראלית•
דגש במיומנויות –( storytelling)כותבים את הסיפור שלנו , כתיבה יוצרת

:השפה
(19448)' ש10של מודולה•
(19439)' ש30השתלמות של •

יגאל  " )ועתידו לוט בערפל, ההווה שלו דל, אדם ללא עבר"–הישן מתחדש •
:דגש בהוראה בין תחומית ורב תחומית, ביקורת וחידוש, מסורת(: אלון
(19448)' ש10של מודולה•
(  19439)' ש30השתלמות של •

יצירה ועשייה במרחב  , קורסי פיתוח ליזמות–לומדים על מנת לעשות 
הבית ספרי

פיתוח והעצמה של  : יזמות ופעילות במרחב הבית ספרי, חדשנות חינוכית•
חממה בית , חדשנות ויצירתיות במרחבי למידה, הייחודיות הבית ספרית

(15561)יצירה והתחדשות , ספרית ליזמות

חיבורים ושיתופים בין : בית ספר כקהילה לומדת ויוצרת–קהילה לומדת •
(  11927)תחומי ידע ובין צוות החינוך הבית ספרי 

הקשר הנכחתעבודה על , היכרות עם יהדות העולם–יהודית עמיות•
(13153)

למידה בין תחומית לבחינת מקום ומהות הטקסים בבית  –מטקסט לטקס •
(13137)הספר 

בהלימה ללמידה התנסותית במיומנות –סביב נושא מארגן סדנאיתלמידה •
:נבחרת

(19448)' ש10של מודולה•
(19439)' ש30השתלמות של •
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ליווי פדגוגי
נשען על ניסיון של עשרות שנים ומציע העמקה בידע  י"תלהליווי הפדגוגי של 

והתנסות בכלים שונים המקנים מיומנות לפיתוח והעמקה של אוריינות יהודית  
ניסוח , וכן מיומנויות של קריאה ביקורתית, מיומנויות שפתיות, ורב תרבותית

תוך חיבור לסוגיות התקפות בחיי הלומדים  , פה ובכתב-התבטאות בעל, עמדה
.  ובית הספר

המחברים למידה בין תחומית ורב  , תהליך הליווי משלב כלים פדגוגיים חדשניים
אשר על  , תחומית עם למידה רגשית חברתית לשם העצמת הזהות התרבותית

תורמת לחיזוק החוסן האישי והחברתי ומעודדת  OECD-פי מחקרים של ה
.  מעורבות חברתית ואזרחות פעילה

:הליווי הפדגוגי מחולק לשלושה אפיקים
ליווי פדגוגי להטמעת ידע וכלים שנרכשו במסגרת : מלימוד למעשה•

י"תלהשתלמות 
וידע שנרכשו במסגרת פרקטיקות, הנחיה תהליכית לביסוס מיומנויות

למידה /לקידום תהליכי הוראהי"תלהפיתוח המקצועי של תוכנית
, הבית ספריות ובתוכניות הלימודיםבשגרותולהטמעת הכלים שנרכשו 

.  באופן ספירלי ובהלימה לחזון בין הספר ולצרכיו
(  19454). שעות36או 24, 12ליווי זה ייתנן בהיקפים של 

זהות ותרבות יהודית פלורליסטית בבתי הספר , ליווי פדגוגי•
להטמעה של חזון חינוכי , י"תלבהתייעצות עם צוות " קלאסית"הדרכה 

הרואה בתרבות היהודית והישראלית כר פורה לקידום המיומנויות 
(12658). הנדרשות בתחום האוריינות והשפה

הנחיה פדגוגית ממוקדת נושא  •
שעות לשם העמקת הידע או מיומנות 6–4ההנחיה מוצעת בהיקפים של 

בתחומים דיסציפלינריים ואינטרדיסציפלינריים ובשילוב ערכות ותוכניות 
:י"תללימודים שפיתחה קרן 

(12541)רוקמים קשרים בין דוריים –טובים השניים •
יהדות וסביבה , טבע, מרכז למידה על קיימות–לעבדה ולשמרה •

(12585)
'  ג-'עבודה עם לומדה על השבת לכיתות א–ילדים יוצרים שבת •

(12695)
(12674)הנחיית מורים לקראת קבלת התורה –מקבלים את התורה •
(12608)הקמת מרכז למידה בנושא זיכרון ושואה –לאור הזיכרון •
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