
הטמעת תכנית התערבות 
 בבתי ספר חינוך לקריירה

 
 חקר מקרה 

'מירב מאירוביץ  
 עידית אריה שמואלי

רחל גלי צינמון' בהנחיית פרופ  



 מטרות המחקר

של יעילה להטמעה החיוניים המרכיבים את לזהות  
  כפי ,קריירה התפתחות בתחום התערבות תכנית

 .ותלמידים מורים ,מנהלים אותה שתופסים

 

בזיקה החינוכי הצוות של העמדות השתנות את לבחון  
 .זמן לאורך ההטמעה לתהליך

 

וארגוניים אישיים בין ,אישיים הקשרים לבדוק  
 .ההתערבות לתוכנית הקשורים

 

 

 



 רקע

  מכלול את בתוכו הכולל רחב מושג הוא לקריירה חינוך
  להשתלב עצמו את ומכין לומד האדם שדרכן החוויות

 .מחייו נפרד בלתי כחלק בעבודה בעולם

  לסייע בעיקר היא לקריירה חינוך תכניות של מטרתן
 בנוגע מושכלות החלטות לקבל בהן למשתתפים
  לעולם הנוגעות ולבחירות לאפשרויות בנוגע וכן ללימודיהם

  שונות התנסויות המספקים והכשרה חינוך ,העבודה
  ביחס והערכים מיומנויות ,הידע התפתחות את שמקדמות

   .ולקריירה לחינוך

(Flum, Cinamon & Kaplan, in press) 

 

 



 ,בעולם מתפתח תחום הינו לקריירה חינוך תכניות תחום
  מתמשך תהליך הוא קריירה בניית כי הרציונל מתוך הפועל

 .החיים אורך לכל ונמשך הספר בית בתקופת כבר המתחיל

  בתקופת לקריירה חינוך תכניות מופעלות ,כיום באירופה
   .(Watts, 2001) התיכון

  חינוך בתפיסת חיובי שינוי חל האחרונות בשנים ב"בארה
  ובקרב (ACA) בכלל היועצים אגודת בקרב לקריירה

  .(ASCA, 2005) הספר בבתי החינוכיים היועצים אגודת

  כנדבך לקריירה החינוך תחום את לראות ניתן לא ,זאת עם
   .הספר בבתי החינוכי היועץ בעבודת משמעותי

(Foster, Young & Hermann, 2005 .) 

 

 רקע



  כחלק מוגדרות אינן לקריירה חינוך תכניות ,בישראל
  האינטרנט באתר חיפוש :החינוכי היועץ מעבודת אינטגרלי

  מבין כי מלמד (ייעוצי פסיכולוגי שירות) י"שפ של
  לקריירה חינוך ,המוצעות (הרבות) החינוכיות התוכניות

 .מהם אחד אינו

  אין הישראלית החינוכיים היועצים אגודת באתר ,בנוסף
 היועץ מתפקיד פורמלי כחלק לקריירה לחינוך התייחסות

   .החינוכי

  בישראל כיום אין ,לנו הידוע ככל ,כי היא הדבר משמעות
  לעולם תלמידים של למעבר המתייחסות פורמליות תכניות

 .זו תקופה המלווים ולאתגרים העבודה

 

 רקע



  לקריירה חינוך של עצמאיות תכניות כיום קיימות ,זאת עם
  בתיכון ,למשל .הארץ ברחבי שונים ספר בבתי הפועלות

   .טבריה "במעלה אורט" ובתיכון בהרצליה "דור"

  פרי ,לקריירה חינוך תוכניות לשתי נתייחס זו בהרצאה
  נבחרים ספר בבתי המופעלות ומנהלים מורים של יוזמה

   ."אורט" רשת של

  ידע ,עתיד תמונת יצירת :דומים מרכיבים אלו לתוכנית
 .ועוד אישית העצמה ,חוזקות הדגשת ,ומיומנויות

 

 

 

 רקע



 רציונל

  לקריירה חינוך תכניות בהטמעת העוסקים רבים מחקרים
  הוא המרכזי העיסוק ,קרי .בתהליך ולא בתוכן מתמקדים

  .מהפעלתן כתוצאה וברווחים התוכנית ביעילות
 

  לטייב מנת על לבצע שיש התהליך בדבר הידע ,זאת לעומת
 .מצומצם הוא הספר בבתי התוכניות הטמעת תהליך את

   

  הטמעת תהליך בחינתב הרבה החשיבות עולה ,מכאן
  בתום שנמדד הסופי בתוצר רק ולא זמן לאורך התוכנית

 .הספר בבית התוכנית הפעלת

 

 



 רציונל

  בנקודות בלבד כמותיים משתנים בבחינת כי גם לציין ראוי
  שונים השתנות לתהליכי התייחסות אין ,מסוימות זמן

  הרחב וההקשר הסובייקטיבית לתפיסה וכן זמן לאורך
 .איכותניים הערכה בכלי לבחון ניתן אותן -יותר

   

  הידע לגוף להוסיף מבקש הנוכחי המחקר ,זו מסיבה
  לתהליך החיוניים המרכיבים ,למעשה הלכה ,מהם הקיים

  תפיסה בחשבון ולוקח ,הספר בבית התוכנית הטמעת
 .זמן לאורך בתכנית המעורבים של וסובייקטיבית הקשרית

 

 

 



 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 שיטה

 משתתפים

  רשת של פריפריאליים מאזורים ספר בתי שישה
  אשר (וערבי דתי ,חילוני) שונים וממגזרים "אורט"

 .עצמאי באופן לקריירה חינוך תכנית להכניס בחרו

 לקחו הנהלה צוות אנשי 5-ו מורים 16 ,תלמידים 11
  32 הכול ובסך התוכנית של האיכותנית בהערכה חלק
 .פעמיים לפחות רואינו שחלקם מערכת אנשי

  במעמד מתאפיינים בתוכנית שהשתתפו התלמידים כלל
 .ועבריינות לנשירה גבוה ובסיכון נמוך אקונומי-סוציו

 

 



 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 שיטה

 כלים

(  Mixed method)משולבת במחקר נעשה שימוש במתודה 
 בשיטות איכותניות וכמותיות

 

אחרי-לפני שאלונים 

השנה לאורך שונות זמן בנקודות מובנים חצי ראיונות 

השנה לאורך 15 הכול סך-(ומשתתפת טהורה) תצפיות 

 
  שהתקבלו האיכותניים בנתונים מתמקדת זו הרצאה
  המורים ,התלמידים של תפיסות להציג ומבקשת במחקר

 .זמן לאורך והמנהלים

 



 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 שיטה

   הליך

 במהלך התערבות תכניות של הפעלתן אופן אחר עקב המחקר
  והעמדות התפיסות השתנות ואחר ד"ותשע ג"תשע ל"שנה

   .התוכניות הטמעת תהליך במהלך

  ונערכו דקות 45-ל 20 בין שנמשך במפגש התנהלו הראיונות
  מן חלק .הלימודים בשעות הספר בבתי שונים בחדרים

 .שונות זמן בנקודות פעמים מספר רואינו המשתתפים

 

  וניתן ,המשתתפים לכלל מראש ידועה הייתה הריאיון מטרת
 .עיניהם ראות לפי אלו לנושאים להתייחס החופש להם

 

 

 



 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 שיטה

   הליך

  עליהם ונערך ושוקלטו הוקלטו בתוכנית הראיונות כלל
 .(Rich & Cinamon, 2007) תוכן ניתוח

 :המרכזית השאלה את כלל הריאיון המשתתפים לכלל

  בבית המופעלת לקריירה חינוך תוכנית על דעתך מה"
  מורים ,תלמידים) .בהתאם משנה שאלות ומספר "?הספר
 .(הנהלה וצוות

 

 

 



 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 שיטה

 ל"שנה לאורך שונות זמן בנקודות התבצעו התצפיות
  תהליך של וגדושה מקיפה תמונה לספק מנת על ד"תשע

 .הספר בבתי התוכנית הטמעת

  על נע בראיונות המשתתפים של הפעולה שיתוף מידת
   .חלקי פעולה לשיתוף מלא פעולה שיתוף שבין רצף

 השאלות על לענות בנכונות התבטא מלא פעולה שיתוף
   .רוח ובאורך בנינוחות ,ולהוסיף בהרחבה

 בתשובות ,זמן קצר בראיון התבטא חלקי פעולה שיתוף
 .ולהרחיב לפרט רצון וחוסר ,ענייניות

  



 

 

 

 

 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 תלמידים -קטגוריות ותת קטגוריות : ממצאים
 I קטגוריה

 צרכים סיפוק
 II קטגוריה

אוריינטציית  
 עתיד

 III קטגוריה

 למידה משמעותית

הכרה   -רגשיים. 1
 "המורה כהורה"ודאגה 

 
 

בניית תמונות  -חקירה. 1
 אפשריות עתיד

רלוונטיות לחיי . 1
 התלמידים

קבוצת  ל שייכות. 2
 השווים

 

 לימוד מיומנויות. 2
 
 

דיאלוג בין אישי  . 2
 משמעותי עם מורי התוכנית

אמונה ביכולות   חיזוק. 3
 ובמסוגלות העצמית

 לימוד חוויתי. 3



 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 קולות מהשטח: תלמידים

   :מסביר בתוכנית כשנתיים ,הארץ מצפון (18) ,אייל

  איתנו טוב ממש הוא ,איתו לי כיף .חבר כמו לי מרגיש המחנך"
 תמיד אנחנו ... דוגמא הזמן כל ממנו לוקח ואני הרבה איתנו ונמצא

 ".אלינו סבלנות תמיד לו ויש לנו מקשיב הוא .איתו ונהנים צוחקים
  

  ,בעיה כל .לקופסא מחוץ לחשוב אותנו מלמדים היזמות בשיעורי"
 אנשים שאם חשבתי ,למשל .יצירתי פתרון על חושב ישר אני

 שהם כך ,אויר וכרית חוט עם ים בגד להמציא אז בים טובעים
  .כיפים יותר גם האלו השיעורים .ולצוף החוט את למשוך יכולים

 ".מעורבים וכולם בשיעור כולם ,ביחד יושבים כולם

 

 יכול לא שאתה דבר ואין מסוגל אתה ,יכול שאתה לומד אתה..."
   "...לעשות

 

 



 

 

 

 

 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 מורים -קטגוריות ותת קטגוריות : ממצאים

 Iקטגוריה 

 חיבור אישי
 IIקטגוריה 

 -תפקיד המורה
 מהוראה להנחיה

 IIIקטגוריה 

 משמעותית למידה

לתכני התוכנית  . 1
שעובר   התהליך)

 (המורה בעצמו

 יצירתיות ופדגוגיה חדשנית. 1 השתנות עמדות לאורך זמן. 1
 

 לתלמידים. 2
יצירת קשר  )

 (משמעותי
 

 הדרכה מובנית. 2
 

חשיבה מחודשת על תפקיד  . 2
 החינוך ומטרות בית הספר

אישית  יוזמה. 3
 חינוכית

 

 יווי לאורך התהליךל .3
 



 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 קולות מהשטח: מורים

 :בתוכנית שנים כשלוש ,מורה ,(48) יעל

  שלי אורי .בזמן לי באה צינמון 'פרופ של ההרצאה..."
  מה לעשות התעקש הוא השנים כל ,חדשה דרך מתחיל
  החששות .עסק לפתוח החליט הוא עכשיו ,רוצה שהוא

  "...חטא על מכה אני ההרצאה ואחרי ,גדולים

 תמיד אני ,איתם ומדברים במעגל יושבים כשאנחנו..."
 "...שלי הפרטיים הילדים כמו שהם להם אומרת

 אהבה ,ערכים שעם בטוחה ואני הגבול הם השמיים..."
 לנו שתהיה רוצה ...רחוק להגיע יוכלו הילדים -אישי וקשר

  ובכישורים בעצמם יאמינו שהם -אותם לחזק היכולת את
  "...שלהם

 (שנה פתיחת ,היערכות יום תצפית -יעל :מתוך)

  
 



 

 

 

 

 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 מורים -קטגוריות ותת קטגוריות : ממצאים

 Iקטגוריה 

 חיבור אישי
 IIקטגוריה 

 -תפקיד המורה
 מהוראה להנחיה

 IIIקטגוריה 

 משמעותית למידה

לתכני התוכנית  . 1
שעובר   התהליך)

 (המורה בעצמו

 יצירתיות ופדגוגיה חדשנית. 1 השתנות עמדות לאורך זמן. 1
 

 לתלמידים. 2
יצירת קשר  )

 (משמעותי
 

 הדרכה מובנית. 2
 

חשיבה מחודשת על תפקיד  . 2
 החינוך ומטרות בית הספר

אישית  יוזמה. 3
 חינוכית

 

 ליווי לאורך התהליך. 3
 



 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 קולות מהשטח: מורים

 משהו להטמיע קשה לי היה .אנטי הייתי ממש בהתחלה"
 שיטות למצוא וצריך תהליך שזה עכשיו מבינה אני .חדש

  ואת הניסוי את יטמיע שלא מורה .הדברים את לעשות
 ".לשינוי לגרום יצליח לא בעצמו הזה השינוי

 אל וקרוב יותר טוב נושא להעביר אפשר איך למדתי..."
 חושבת לא אני .בהם לגעת יותר .התלמידים של חייהם

 ההדרכה ,ההשתלמויות ללא ,זאת לעשות יכולה שהייתי
 "...התוכנית מפתחי של והליווי

 זה באיפה יותר עסוקה הייתי התוכנית בתחילת אם..."
 אותם פוגש זה איפה על מסתכלת יותר אני היום ,אותי פוגש

 "...בהם לגעת להצליח לי חשוב .(התלמידים את)

 (שנה אמצע ראיון -יעל :מתוך)

 
 



 

 

 

 

 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 מורים -קטגוריות ותת קטגוריות : ממצאים
 

 Iקטגוריה 

 חיבור אישי
 IIקטגוריה 

 -תפקיד המורה
 מהוראה להנחיה

 IIIקטגוריה 

 משמעותית למידה

לתכני התוכנית   .1
שעובר   התהליך)

 (המורה בעצמו

 יצירתיות ופדגוגיה חדשנית. 1 השתנות עמדות לאורך זמן. 1
 

 לתלמידים. 2
יצירת קשר  )

 (משמעותי
 

 הדרכה מובנית. 2
 

חשיבה מחודשת על תפקיד  . 2
 החינוך ומטרות בית הספר

אישית  יוזמה. 3
 חינוכית

 

 ליווי לאורך התהליך. 3
 



 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 קולות מהשטח: מורים
 

 של בשפה לדבר .משמעותי ,רלוונטי להיות צריך היום מורה"
  אנחנו .בעתיד להם שיועילו מיומנויות להם ולהעניק הילדים
 ."בהם לגעת להצליח כדי יצירתיים מאוד להיות צריכים

 

 למידה ליצור מנת על ,חומר להעברת מעבר מסתכלים אנחנו"
  :כמו למיומנויות התייחסות ניתנת שיעור בכל .משמעותית

  "...משמעותי מאוד השיח ...ממדיות -רב ,התבוננות

 

 להכיר ,לחקור ,להתנסות להם לאפשר צריכים ,כמורים ,אנחנו..."
 את ליישם יפחדו לא הם זה ואחרי שלהם היכולות ואת עצמם את
 הם האלו ההתנסויות אבל -להשלים אפשר תמיד לימודים .זה

 "...מתנה

 (שנה אמצע ראיון -יעל :מתוך)

 

 



 

 

 

 

 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 הנהלה -קטגוריות ותת קטגוריות : ממצאים

 I קטגוריה

מחויבות  
 אישית

 IIקטגוריה 

אידאולוגית   תפיסה
 בית ספרית

 IIIקטגוריה 

 ארגוניים היבטים

להטמעת . 1
 התוכנית

 (חיבור אישי)

הכנת התלמידים לעולם  . 1
מתפיסת הכוון  : שאחרי

לתפיסה התפתחותית רחבה  
 של קריירה

התוכנית למערכת   הכנסת. 1
 הבית ספרית כחלק בלתי נפרד

 

החינוכי   לצוות. 2
 ולתלמידים

חיבור אישי של התלמידים  . 2
בית הספר כבית  )לבית הספר 

 (שני
 

התאמת התכנית למאפיינים . 2
 הייחודים של בית הספר

להקשר הבית . 3
 ספרי

יצירת שיתופי פעולה עם . 3
 הקהילה הרחבה

 ונכונות של הצוות פתיחות. 3



 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 קולות מהשטח: הנהלה

 :התוכנית ומיוזמי הארץ צפון ,מנהלת ,(42) שרונה

 ,החיים של האמתית למורכבות אותי מכין שהיה מישהו לי היה אם"
  עצרתי 40 בגיל רק .אחרת נראים היו דברים ,הרבים לקונפליקטים

 הניסוי את מובילה אני .גדולה כשאהיה לעשות רוצה אני מה לשאול
   ."ממני חלק זה כי

 

  עם ושיפסיקו בזה מאמינים שכולם למקום המורים את להביא צריך"
 שהם ...אחרת ילמדו שמורים רוצה אני ..."חומר להספיק" הדאגה
  ."קריירה של התפתחות תהליך יעברו בעצמם

 

 חמישים ,נמוך אקונומי -סוציו ממיצב מגיעים התלמידים רוב..."
  .שלנו כמו בעיר קריטי זה לקריירה חינוך .הוריות -חד אימהות אחוז
  שחור קצת שהוא האופק את ומשנה הבית לתוך נכנס ספר בית

  "...עבורם

 



 

 

 

 

 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 הנהלה -קטגוריות ותת קטגוריות : ממצאים

 I קטגוריה

מחויבות  
 אישית

 IIקטגוריה 

אידאולוגית   תפיסה
 בית ספרית

 IIIקטגוריה 

 ארגוניים היבטים

 להטמעת התוכנית. 1
 (חיבור אישי)

הכנת התלמידים לעולם . 1
מתפיסת הכוון  : שאחרי

לתפיסה התפתחותית רחבה  
 של קריירה

התוכנית למערכת   הכנסת. 1
 הבית ספרית כחלק בלתי נפרד

 

החינוכי   לצוות. 2
 ולתלמידים

חיבור אישי של התלמידים . 2
בית הספר כבית )לבית הספר 

 (שני
 

התאמת התכנית למאפיינים . 2
 הייחודים של בית הספר

להקשר הבית . 3
 ספרי

עם   יצירת שיתופי פעולה. 3
 הקהילה הרחבה

 ונכונות של הצוות פתיחות. 3



 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 קולות מהשטח: הנהלה

 : התוכנית ומיוזמי הארץ צפון ,מנהלת ,(42) שרונה

  זה .לחיים התלמיד את מכינים שנים שש שבמשך היא המטרה"
  יבוא ושהוא בניסוי להצליח כדי הפדגוגיה את לשנות מאיתנו דורש
 "...מערכתית בצורה ספרי הבית המרחב בכל ביטוי לידי

  הוא "?קריירה זה מה" מורה שואלת הייתי הניסוי בתחילת אם..."
 קריירה למושג התייחסות רואה אני היום .עבודה שלי אומר היה

 ,משפחה ,לימודים/עבודה :נדבכים ארבעה בתוכו הכולל רחב כמושג
 "...הצלחה זה ,מבחינתי ופנאי קהילה

 ניתנת שבו פתוח יום ,רחב קריירה שוק פה לראות רוצה הייתי..."
 .אותם שמעניינים דברים לחקור ,לבחור ,לבדוק לתלמידים אפשרות

 השוק עם ,חיים אנו בה הקהילה עם הדוק קשר לראות רוצה הייתי
 "...שבחוץ האקדמיה ועם

 

 

 



 

 

 

 

 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 הנהלה -קטגוריות ותת קטגוריות : ממצאים

 I קטגוריה

מחויבות  
 אישית

 IIקטגוריה 

אידאולוגית   תפיסה
 בית ספרית

 IIIקטגוריה 

 ארגוניים היבטים

 להטמעת התוכנית. 1
 (חיבור אישי)

הכנת התלמידים לעולם  . 1
מתפיסת הכוון  : שאחרי

לתפיסה התפתחותית רחבה  
 של קריירה

התוכנית למערכת   הכנסת. 1
הבית ספרית כחלק בלתי 

 נפרד
 

החינוכי   לצוות. 2
 ולתלמידים

חיבור אישי של התלמידים  . 2
בית הספר כבית  )לבית הספר 

 (שני
 

התאמת התכנית . 2
למאפיינים הייחודים של בית 

 הספר

להקשר הבית . 3
 ספרי

עם  יצירת שיתופי פעולה. 3
 הקהילה הרחבה

 ונכונות של הצוות פתיחות. 3



 
 חקר מקרה  -"אורט"רשת 

 קולות מהשטח: הנהלה

 : התוכנית ומיוזמי הארץ צפון ,מנהלת ,(42) שרונה

 לידי הבאה ,התוכנית להפעלת רבה במחויבות צורך שיש ספק לי אין"
  בתוך והמורים התלמידים עם ליישומה להקציב שיש בזמן גם ביטוי

 מוקדם שיותר כמה יתחיל שהתהליך חשוב ,גם מה .השעות מערכת
   .רחב מספיק בסיס עם יגיעו שלתיכון כדי -(ביסודי)
 

 הם -קשה יותר קצת הוותיקים המורים שעם לך להגיד יכולה אני..."
 אוהבים לא אנשים כי התנגדות יש ... כלום צריכים ולא הכול יודעים
 "...ממהפכה חוששים והם שינוי לעשות

 
  היו -"ניסוי" המילה את שומעים היו שרק מורים הרבה רואה אני..."

 חדשנית פדגוגיה זו -ניסוי לא כבר זה ,שפה שינינו היום .מתבאסים
 "...זאת מרגישים והמורים הספר מבית חלק זה ,הספר בית של

 

 



 
 דיון 

 היבטים ארגוניים
 

 

 תנאי -לתוכנית החינוכי והצוות ההנהלה מחויבות  
 ,Han, Weiss & Weiss) ההטמעה להצלחת הכרחי
2005).   

 

ובלתי ייחודי כחלק הספר בבית התוכנית הבניית  
  ישיבות ,במערכת מובנים שיעורים) מהמערכת נפרד

 .('וכו והדרכה מליאה

 

 - “Taylor made”לצרכים התוכנית התאמת 
 הרחבה והקהילה העיר ,הספר בית של הייחודיים

 .פועל הוא בה



  דיון
 הטמעת התוכנית 

 

 הדרכה מובנית וליווי לכל אורך התהליך בהדגשת
לתפיסה התפתחותית רחבה  שינוי מתפיסת הכוון 

 .קריירהשל 

 התנסויותמבוססות וחווייתית משמעותית למידה. 

 

רלוונטיות לחיי התלמידים ולתחומי העניין שלהם- 
 .וחדשנותיצירתיות 

 



 דיון
   ?מיהו איש המקצוע הראוי להנחות וללמד נושא זה

התוכנית לתכני אישי חיבור: 

  ממידת מושפעות התוכנית כלפי המורים עמדות
  .האישית אמונתם עם התוכנית תכני של ההלימה

 של החיובית עמדתם כך ,הלימה יותר שיש ככל
 ,Beets, Flay) .עולה התוכנית כלפי המורים

Vuchinich, Acock & Allred, 2008) 

 

 התלמידיםעם ( דמוי הורי)אישי יצירת קשר. 

 ונכונות לעבור תהליך ולהכיל שינוייםפתיחות. 

 



 דיון
   ?מיהו איש המקצוע הראוי להנחות וללמד נושא זה

 

מקהל כחלק (המורים) התוכנית למנחי התייחסות 
 המורה של ההתפתחות לתהליך מענה לתת יש -היעד
 :לקריירה חינוך של תכנים בהעברת עצמו

עבר אל האישית הפריזמה דרך התחום מלמידת  
 התכנים להעברת יעילים הוראה דרכי מציאת

 של תפקידו מהות לגבי בתהיות וכלה לתלמידים
  .בכלל הספר בבית ומחנך מורה

 

 ?היכן היועצת

 

 



 דיון
   ?מיהו איש המקצוע הראוי להנחות וללמד נושא זה

 

 אנשי הם שהמחנכים ספק אין כי עולה מהמחקר
  לקריירה חינוך תכניות להנחות הראויים המקצוע

  .הספר בבתי

  תהליך את המקדם התכנית לתכני אישי חיבור -
 .האישית התפתחותם

 .התלמידים עם ומתמשך רציף ,אישי קשר יצירת -

  חשיבות זה בנושא ומורים מחנכים להדרכת ,מכאן
  את להטמיע נכון זה אין האם השאלה ועולה מכרעת

 של מהכשרתם אינטגרלי כחלק לקריירה חינוך תחום
 .מורים

 




