
 

 יוזמה פסג"ה אשדוד - הנחייה דיפרנציאלית היברידית 
 ומקרוב. מרחוק  - הובלת קהילהוהנחייה 

יום כנמצאים כולם יחד  -השקפה   ותומנח ותמנהלחברי הקהילות, , ותמוביל תומור
בתקופה המזמנת הזדמנויות וחשיבה יצירתית המכוונות לאיתור פתרונות לאתגרי 

 התקופה. 

  רבות:  יוצר שאלותהתמרון בין מרכיבי התקופה השונים 

 למה הקהילות עכשיו? 

 כיצד מובילים קהילה היום? 

 מהי הובלה היברידית?

 כיצד לשלם הובלת קהילה מרחוק ומקרוב? 

 מהו מינון הנכון? 

 לחקירה במסגרת הקהילה?  םהרלוונטיימהם הנושאים 

 כיצד לגרום למשתתפי הקהילה לבצע משימות א סינכרונית? 

 דה בקהילה? ועוד...איך לגייס את המורות ללמי

 הן רק חלק קטן מהשאלות שעולות למורות מובילות בימים אלה.  אלהשאלות 

 

גם  אתההיא הביאה לצד המורכבות זו  ?כבר אמרנו .מורכבות אתההקורונה הביאה 
ה ה "הרגילה", הנחיהנחימלא העתקה  –יה מסוג אחר הנחעל , ההנחיהחשיבה על 

 . וונטיורל שמבחינה בין מה שחשוב
ולזקק מתוכה את הרעיונות המרכזיים, להפוך  בהנחיהזאת הזדמנות לעצור ולהתבונן 

 המשאבים הטכנולוגים באופן מיטבי. אותה לאפקטיבית יותר תוך כדי ניצול 

 

 ?חומהם הרוו לשם מה? מה? וכיצד?

 לשם מה?

ביססנו  מורות מובילות באשדודל הנחייה דיפרנציאלית היברידית בקהילת את הרעיון ש
 . גמישות ומענה דיפרנציאלי לצרכי מורות מובילות בעיר: על התפיסה

  הוא מלווה בחשיבה על בירור צרכיהן של המורות המובילות. 



מנחת השקפה נדרשת כיום להתאים את דפוסי עבודתה כדי לאפשר מענה למורות  -
מחדש תהליכי ליווי ותמיכה של קהילות  ולארגןת ולמורים הלומדים בקהילות מובילו

 השקפה. 

, גמישה, לצור מסגרת תמיכה יציבה -דיפרנציאלית היברידית מטרתה של הנחייה 
ותומכת, להוות מקום בטוח לשיתוף ולחשיבה על קשיים ואתגרים, לאפשר  זמינה

 לחשיבה משותפת ועוד. נוספת פלטפורמה 

 ?מה

 על: בנויהבמסגרת הנחייה זו 

 , עיראה לכל הקהילה של מורות מובילות ביהנחייה במל -
 מפגשי בחירה -

 .ניתהנחייה פרט -

מורות מובילות נחשפות לכלים, מודלים, מחוונים ומעלות סוגיות  אהיבמפגשי מל
 משותפות לשיח מקצועי. 

 – תמעשירות את השפה המקצועיבמפגשים אלה הן מרחיבות את הידע על המהלך, 
מזקקות קשיים ומאתרות דרכים להתמודדות. מפגשים אלה מזמנות שפת השקפה, 

 ה בקהילות השונות בעיר. לעשיי Zoom in תוךחשיבה רחבה יותר על המהלך 

עוסקים ברצועות השונות של כישורי הנחייה במטרה ללמוד את התחום,  מפגשי בחירה
חשיבות של  –לקבל כלים להובלה מיטבית, להתמודד בהצלחה עם התנגדויות. לדוגמה 

 תיאום הציפיות עם משתתפי הקהילה ולא רק בתחילת שנה. 

 על פי הצרכים של מורה מובילה.פרטניים מתואמים  תכנון מפגשי הנחייה

 כיצד?

 אה ומפגשי בחירה( יפירוט מועדי הנחייה במעגל עירוני )מפגשי מל -

מפגשי מלאה מתקיימים אחת לחודש בשני מועדים. הדבר מאפשר בחירת המועד  -
 המתאים. 

 מועד המתאים.מפגשי בחירה נערכים פעמיים בחודש בשני מועדים וניתן לבחור ב  -

מפגשים פרטניים מתקיימים בתכנון עם המנחה. תדירותם נקבעת בשיתוף עם מורה  -
 מובילה. 

 מה הרווחנו?



חברתית אך דווקא בימים אלה של חוסר וודאות והיעדר של אינטראקציה  הימים יגידו...
בתפוסים הסטנדרטיים )אליהם אנו רגילים(, כדאי להתבונן בתרומה של הנחייה על 

 התהליכים של הקהילות. 

הנחייה דיפרנציאלית היברידית מאפשרת פלטפורמות מותאמות להתפתחות שיח 
יבה ממשקים בין יר לשם יצירת קהילה לומדת יישובית, מרחמקצועי פורה ברמת הע

 :שלושת התחומיםב המורות המובילות 
 שפה,  -
 מתמטיקה,  -
 מוטיבציה, -

מזקקת את השאלות המשותפות העולות, מדייקת את ההובלה של המורה המובילה 
 המורים הלומדים בקהילה, מעשירה ידע ומטפחת כישורי הנחייה.

 

 ולהשפיע.מוזמנת לפנות, להשמיע את קולך 

 אשדוד. –השקפה מרכזת מהלך  - צרו קשר

 088552279ה טל' פסג"

 

 


