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החינוך הוא כלי מרכזי בבניית חברה

בונה

חברהחינוך



החינוך הוא כלי מרכזי בבניית חברה. המורים הם מחוללי החינוך

מורים

בונהמחוללי

חברהחינוך



המורים הם במקביל יוצרים ותוצרים של המצב החברתי

חברהמורים

חינוך



המורים הם במקביל יוצרים ותוצרים של המצב החברתי

חברהמורים

חינוך

?
 האם החינוך

משמר את הבעיות 
 בחברה או

מצליח לפעול 
לתיקונן?



ניתן לראות בהכשרת המורים התערבות שיכולה להטות את הכף

הכשרת
חברהמוריםמורים

חינוך



ניתן לראות בהכשרת המורים התערבות שיכולה להטות את הכף

יש להתבונן באתגרים 
החברתיים העומדים 

לפתחנו 

 כדי לבחון
 את תפקידה של

הכשרת המורים בהקשר החברתי, 

הכשרת
חברהמוריםמורים

חינוך



החוסן שלנו כחברה מושפע מתהליכים היסטוריים המייחדים את העת הזאת
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החוסן שלנו כחברה מושפע מתהליכים היסטוריים המייחדים את העת הזאת

 

ירידה במעמד 
המקצועות ההומניים 

והתערערותם של ערכי 
יסוד הומניסטיים

 אי-שוויון, התרחבות פערים חברתיים-כלכליים
וקשיי ניעות חברתית

 
תמורות במעמד הידע 

בעידן הטכנולוגי, הקושי 
להבדיל בין אמיתות 

לבדיות, והקצנה של 
מרחבי השיח שן"

ם י
עול

"

מבנה    חברתי

ש"
"עולם חד



החוסן שלנו כחברה מושפע מתהליכים היסטוריים המייחדים את העת הזאת

  

חברה

דעתאדם
שן"

ם י
עול

"

מבנה    חברתי

ש"
"עולם חד



מן האתגרים החברתיים נגזרות שאלות ממוקדות לתחום הכשרת המורים

האתגר

שאלות
מרכזיות

 תמורות במעמד הידע
בעידן הטכנולוגי, הקושי 

להבדיל בין אמיתות לבדיות, 
והקצנה של מרחבי השיח.

אם וכיצד אפשר להכשיר את המורים 	 
והתלמידים לצרכנות נבונה של מידע?

מה התפקיד של מערכת החינוך 	 
בעיצוב מיטבי של השיח ברשת?

אי-שוויון, התרחבות
פערים חברתיים-

כלכליים וקשיי ניעות
חברתית.

מהו הערך המוסף של מוסדות 	 
אקדמיים לחינוך בצמצום פערים 

ובקידום ניעות חברתית?

האם וכיצד אפשר להתמודד עם 	 
החלוקה המגזרית בעולם ההכשרה?

 ירידה במעמד
המקצועות ההומניים 

והתערערותם
של ערכי יסוד הומניסטיים.

האם וכיצד אפשר לחזק ערכי יסוד 	 
הומניסטיים במסגרת ההכשרה?

האם וכיצד אפשר לחזק את נקודת 	 
המבט של מקצועות הרוח בעולם 

ההוראה?

דעת חברהאדם



העתיד צופן בחובו יותר מחלופה אחת

 שולית לעומת
הפרקטיקה?

מרכזית?
משותפת? תפיסה ערכית

נפרץ?נשמר? מבנה חברתי

בונה?מפרקת? טכנולוגיה



העתיד צופן בחובו יותר מחלופה אחת

 שולית לעומת
הפרקטיקה?

מרכזית?
משותפת? תפיסה ערכית

נפרץ?נשמר? מבנה חברתי

בונה?מפרקת? טכנולוגיה

למנהיגות תפקיד 
חיוני בהתוויית הדרך 



בדומה למורים, גם מורי המורים משפיעים ומושפעים בעת ובעונה אחת

חברהמורים

חינוך

הכשרת
מורים



בדומה למורים, גם מורי המורים משפיעים ומושפעים בעת ובעונה אחת

יש ערך גדול 
בהתבוננות רפלקטיבית 

 ושיח משותף
אודות תפקיד הכשרת 
המורים בקידום החוסן 

החברתי בישראל

חברהמורים

חינוך

הכשרת
מורים



איך נעשה את זה?

 צירי
החקירה

מעטפת

דעת: פרופ' דנה בויד

חידושים במדיניות

אדם: פרופ' מרתה נוסבאום

מהשאלות הגדולות לשולחן העבודה

חברה: פאנל בהשתתפות פרופ' גד יאיר ורפיק חלבי

ניהול מוסד אקדמי

קבוצותמליאה

 סדנת פתיחה:
 סדנת סיכום:סיוריםצוהר לצירי החקירה

בעיה או פתרון?

 מפגש
עם השדה

יזמות בעולם 
הכשרת המורים

 סדנאות
ניהול


