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   מקצועית הצוות פועל כקבוצת תמיכההתפתחות מקצועית כש. 1
מערכת בנויה היטב אין : "ובאני'אומר סרג) 2002" (ניהול בית ספר היבטים עיוניים ומעשיים"בספרו 

" יהאלא להעשיר במידע את ההחלטות שהם מקבלים לגבי העשי, מטרתה לומר לאנשים מה לעשות

כקבוצת תמיכה מקצועית מאפשרת ) על מכלול תפקידיו(פעולת צוות בית הספר ). 250' עמ, שם(

פעולה זו גם הופכת את ההתפתחות המקצועית לפעולת העצמה הדדית האופיינית . להשיג מטרה זו

, ההדדית, האכפתיות, מערכת קהילתית מחזקת את תחושות ההשתייכות. למערכת קהילתית

  .רבות שלהם איש לגבי הצלחתו של רעהוהערבות והמעו

  :תפקידיה של קבוצת התמיכה

להוות קבוצת התייחסות לפרט המשווה את דרכי ההתמודדות שלו עם בעיות מקצועיות  •

 .לדרכי ההתמודדות עם בעיות דומות המועלות כהצעות וכרעיונות על ידי חברי הקבוצה

 .אמצעיםלסייע זה לזה בפתרון בעיות בעבודה במגוון דרכים ו •

 .להעשיר את מגוון האמצעים העומדים לרשות חברי הצוות בהתמודדות עם מצבים ובעיות •

 .ברגשות וברעיונות, לתת מענה לצורך הטבעי בשיתוף הזולת בחוויות, "אוזן קשבת"להיות  •

 .מהבדידות המקצועית" לצאת" •

  

  :דרך פעולתה של קבוצת התמיכה

, )עת ישיבות הצוות במסגרת ההשתלמות המוסדיתרצוי ב(במפגשים הנערכים בתדירות קבועה 

הדיון . שאחד החברים מעלה לדיון) נושא או אירוע, בעיה" (סיפור"מוקדש זמן להתייחסות הקבוצה ל

רצוי שהמנחה יכיר ". יועץ"כשכל אחד מהמשתתפים במפגש מוזמן לתרום את חלקו כ, הוא מובנה

להכין חומר מקצועי ותם ויהיה סיפק בידו ללמוד אכדי ש, שיועלו במפגש" סיפורים"מבעוד מועד את ה

 כל אחד מחברי .ועל ידי כך תתרחש למידה משותפת נוספת של הקבוצה, שאותו יציג בסיכום הדיון

  .הקבוצה יכול להיות מנחה תורן של מפגש כזה

  

  .היועצים והמנחה, המספר: התפקידים בקבוצה

  

  :מהלך הדיון

  .אשר לגביו הוא מבקש את עזרת הקבוצה" סיפור"חבר בצוות מציג את ה

בשלב זה אין . שמטרתן למקד את הבעיה ולהבין את הרקע שלה, שואלים שאלות הבהרה" יועצים"ה

מתבצע ניסוח מחדש של . עונה על השאלות" המספר. "ואין לספר מהניסיון האישי, לייעץ או לפרש

הגרסאות השונות שעלו בניסוח מבהירות למספר את . ת הבעיהא" היועצים"הבעיה לפי הבנת 

  .הבעיה מנקודות ראות שלא חשב עליהן

  .והמספר מגיב על ההצעות השונות, המשתתפים מעלים הצעות לפתרון

המנחה מסכם בקצרה את הדיון ומציג הצעה או התייחסות נוספת לבעיה מתוך מה שלמד בנושא 

  ).בדיוןיתן אף להזמין מומחה להשתתף נ(הספרות המקצועית או ממומחים מ



ידווח המספר בקצרה כיצד פעל בעקבות הדיון בקבוצת ,  לדיוןחדשה בעיה תוצגבטרם , במפגש הבא

  .התמיכה ומה היו תוצאות הפעולה

  : מהלך הדיון בקבוצת התמיכה

  הפעולה  התפקיד
  מספר את סיפורו  המספר

  שואלים שאלות הבהרה  היועצים

  שאלות ההבהרהעונה על   המספר

  מנסחים את הבעיה כפי שהם רואים אותה  היועצים

  מעלים פתרונות  

  מגיב להצעות השונות  המספר

, מסכם בקצרה את הדיון ומציג הצעה או התייחסות נוספת לנושא  המנחה

  מתוך מה שלמד בספרות המקצועית או ממומחים

  בוחר בפתרון ופועל על פיו  המספר

  להמדווח לקבוצה על הפעו  

החל משאלות הקשורות בדרכי עבודה עם התלמידים , הבעיות יכולות להיות שונות ומגוונות: הערה

 .עם העמיתים וההנהלה, עם ההורים, ועד ליחסים עם תלמידים

 

 


