
מחקר ונתונים מלמדים:

מה הן הסוגיות המרכזיות לקידום 
הוראה איכותית בפריפריה?

מורים
מורים בהכשרה להוראת מתמטיקה בתיכון על-פי חלוקה לסוגי הכשרה 

בין השנים 2001-2016:

מהנתונים עולה כי בשנים האחרונות רוב המורים החדשים במתמטיקה 
בתיכון מגיעים ממסלולי ההסבה להוראה (אנשי קריירה שנייה). בשנת 
2016 הגיעה ישראל לשיא של 15 שנה במספר הבוחרים בלימודי הוראת 

מתמטיקה.
מקור: אתר קרן טראמפ.

 Clever incentives  may attract new teachers, but only improving the culture and working
conditions of schools will help them
Johnson S.M. (2001).  Retaining the next generation of teachers:  importance of school based support. Harvard Education letter :מקור

מיהו המורה המצוין?
תרשים מס׳ 1 - התפלגות עיקרי הממצאים בשאלה: מה מאפיין מורים מצוינים, בהשוואה בין מורים מצוינים וכלל המורים

מקור: סוד המצוינות, מורים מצוינים למקצועות המדע והמתמטיקה בישראל עמדות, תפיסות וצרכים ביחס לחינוך מדעי בישראל, מכון –דוידסון וקרן טראמפ, יוני 2015

מטרות היוזמה לגבי מורים

מתקדמים בדרך 5פי2 
מפגש רשת השותפים | 15.6.2017 | בית שיתופים | בית יהושע
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הרחבת מעגל המועמדים להוראה עם נתוני פתיחה גבוהים המקבלים הכשרה ל–BA/BSc אוניברסיטאי בדיסציפלינה  

הגדלת מספר המורים המלמדים רמת מצוינות, שהם לפחות ברמת BA/BSc אוניברסיטאי בדיסציפלינה   

הרחבת מעגל בעלי תעודת הוראה דיסציפלינרית לחינוך העל יסודי  

מורים מתחילים מקבלים ליווי וחניכה מתאימים ומעודדי התמדה  

מורים מתחילים ומנוסים חברים דרך קבע בקהילת מורים דיסציפלינרית, בית ספרית או אזורית  

תחושת ביטחון ביכולת לתמוך בתלמידים ברמת מצוינות  

תלמידיהם מתמידים ומצליחים ברמת מצוינות  

העמקת התפתחות מקצועית המתאימה לאתגרי ההוראה ברמת מצוינות  

חיזוק היכולת של מורים מצוינים לאמץ תפקידי הובלה ברמה בית ספרית, איזורית או מערכתית  

מנהלים מקדמים סביבה בית 
ספרית מעודדת מצוינות

תכנים ושיטות הוראה רלוונטיים

מיצוב וחיזוק מעמד המורה

מדיניות תומכת

מודעות ציבורית

מצוינות 
דיסציפלינרית

מצוינות 
פדגוגית

מענה מתאים 
לכל תלמיד

חתירה
לפיתוח אישי 

והובלה 
מקור: מפת הדרכים, יוזמת 5 פי 2

הסבה להוראה

הכשרה להוראה במכללות

תעודת הוראה באוניברסטאות
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