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 טופס הצהרת תמיכה ושּותפּות בתנועת המורים

 
לקידום הטוב , חברה השואפת לטיפוח המעולה שבאדם. הוא המנוף העיקרי לשיפור חברתי החינוך

המורות והמורים במערכת החינוך . חייבת לעצב היטב את מערכת החינוך שלה, החברתי ולחדשנות

הם בעלי המקצוע האמונים על , מפתח של מדינת ישראל המתכוננת לאתגרי העתידהם שחקני ה

על קולם של המורות והמורים להיות חיוני ומרכזי בדיון על מדיניות , ככאלו. טיפוח ועיצוב הדור הבא

 .החינוך הציבורי

. ור המחרחינוכו של ד -מודעות היטב לכובד האחריות המוטלת עלינו כשליחות הציבור , אנו המורות

עלינו להיות שותפות מלאות ומשמעותיות בעיצוב מערכת החינוך , על מנת למלא את תפקידנו כראוי

תאפשר לכל ילדה וילד את מיצוי הכוחות והיכולות , מערכת שתהיה איכותית ושוויונית. הציבורית

 .אדם ולקידום החברה הישראלית ככלל-לצורך קידומם האישי כבני, הטמונים בהם

אנו מבקשות לקדם מערכת חינוך אשר תפעל על , הרואות עצמן שותפות מלאות במערכת, ותכמחנכ

 :לטובת תלמידותיה ומורותיה כאחד, פי העקרונות הבאים

  שרטוט הקווים החינוכיים הרלוונטיים במערכת הציבורית לצרכי חברת  -חזון חינוכי

ינחה שינויים בשיטות  ,המסתמך על נקודת מבטן של המורות בשטח, חזון שכזה. העתיד

תוך אימוץ רמת שאיפות גבוהה יותר עבור תלמידות ומורות , למידה וההערכה-ההוראה

 .חשיבה ביקורתית ועבודת צוות, והדגשת ערכים כמו יצירתיות

  פיתוח מסגרות בהן תישמע עמדתן המקצועית של מורות כך שתשפיע  -קול מקצועי למורות

בהתבסס על הידע המקצועי והיוזמות , זאת. רי בישראלעל עיצוב מדיניות החינוך הציבו

 .הקיימים כבר בשטח, היצירתיות ופורצות הדרך

  אשר יצמיח תפיסה של חירות פדגוגית למורות ולמורים להוביל , מתן אמון במורות -אמון

 .הספר שלהם-שינויים פדגוגיים בתוך כיתתם ובקהילת בית

 

מסגרות , יל יש גם לקדם תנאי עבודה ראוייםלשם הגשמת כל האמור לע -מסגרת עבודה 

, ומנגנוני הערכה וקידום הוליסטיים, לפיתוח מקצועי שיספקו מענה לצורכי המורות בכיתות

 .המשקפים מדד מורכב וערכי להערכת הצלחת המורה

 

 .אני מסכימה עם העקרונות המותווים במסמך זה ותומכת בהם

 !מחנכים מורים דרך –רים החדשה אני מבקשת להיות חברה שותפה בתנועת המו
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