מידע לסטודנטים
סדנאות חובה לתעודת הוראה
אילו סדנאות חובה משרד החינוך מחייב לתעודת הוראה?
על פי הוראות משרד החינוך קיימות שלוש סדנאות חובה :
.1

סדנת עזרה ראשונה.

.2

סדנת זהירות בדרכים-זה"ב.

.3

סדנת ביטחון ובטיחות.

למי מיועדות הסדנאות?
.1
.2
.3
.4

סטודנט הלומד לתואר ראשון ותעודת הוראה החל מהשנה השלישית ללימודיו.
סטודנט הלומד בתכנית הסבת אקדמאים לתעודת הוראה ראשונה החל מהשנה הראשונה.
סטודנט מתכנית המצטיינים של משרד החינוך החל מסוף השנה השנייה ללימודיו.
סטודנט מתכנית הM.Teach -
לא ניתן לקבל אישור זכאות בתום הלימודים ללא ציון עובר בשלושת הסדנאות
לא ניתן לקבל את אישור סיום  80%לשנים א'-ג' ללא קורסי עזרה ראשונה ,זהירות
בדרכים ,בטחון ובטיחות.

מהו אופי והיקף הסדנאות?
עזרה ראשונה 44 -ש"ש
חלק ראשון-לימוד עיוני מתוקשב .כשבועיים לפני החלק המעשי ( החלק השני) יישלח קישור לאתר
המתאים ללמידת החומר העיוני.
חלק שני-לימוד מעשי פרונטאלי ,יומיים מלאים במכללה.
ביום הראשון של החלק המעשי ,תתקיים בחינה על החלק העיוני .ציון עובר בחלק זה הוא תנאי
להמשך הלימוד בסדנא  :לחלק המעשי אותו לומדים במשך יומיים ,ובסופם תתקיים בחינה על חלק
זה.
במקרה של כישלון בחלק העיוני ,לא תהיה אפשרות להמשיך לחלק המעשי ויש להירשם לסדנא
נוספת במועד אחר.
בקורס זה נדרשת נוכחות מלאה ,ולא תאושר יציאה למבחן או לכל פעילות אחרת (גם פעילות
מטעם המכללה).
השתתפות בקורס עזרה ראשונה אינה יכולה לבוא על חשבון מבחן ואינה מזכה במועד מיוחד.

זהירות בדרכים  12 -ש"ש
סדנא זו מתקיימת במתכונת מתוקשבת ע"י מכון מופ"ת  -משרד החינוך.
לאחר הרישום לסדנא במערכת אורנים ,תוכלו להיכנס בתאריך פתיחת הסדנא לאתר מכון מופ"ת,
לשלם  ₪ 60ולהתחיל ללמוד .הכניסה באמצעות מספר ת.ז .וסיסמא .האתר מכיל :חומרי קריאה,
תרגולים ,מבחנים ,דיונים ופורום.
בטחון ובטיחות –  20ש"ש
סדנא זו מתקיימת במתכונת מתוקשבת ע"י מכון מופ"ת  -משרד החינוך.
לאחר הרישום לסדנא במערכת אורנים ,תוכלו להיכנס בתאריך פתיחת הסדנא לאתר מכון מופ"ת,
לשלם  ₪ 60ולהתחיל ללמוד .הכניסה באמצעות מספר ת.ז .וסיסמא .האתר מכיל :חומרי קריאה,
תרגולים ,מבחנים ,דיונים ופורום.
מתי מתקיימות הסדנאות?
תאריכי הסדנאות מפורסמות באתר אורנים -סטודנטים-תכנית שנתית סדנאות חובה.
כיצד נרשמים לסדנאות?
הודעה תישלח לסטודנטים למייל ולפורטל בדבר פתיחת ההרשמה.
יש לעקוב אחר ההודעות (גם במהלך החופשות).
לאחר רישום תקין לקורס ,יופיעו פרטי הקורס במערכת השעות שלך .באחריותך לבדוק זאת.
יש להמתין  24שעות לאחר ההרשמה עד שהפרטים יופיעו במערכת שלך.
מהי עלות הסדנאות?
סדנת עזרה ראשונה לתלמידי המכללה המשלמים שכ"ל מלא ,אינה כרוכה בתשלום נוסף ,היא כלולה
בשכ"ל.
סדנת זה"ב וסדנת בטחון ובטיחות ,אשר הינן סדנאות מקוונות באחריות מכון מופ"ת (משרד החינוך)
עלות כל סדנא  ,₪ 60המשולמים למכון מופ"ת דרך אתר הקורס ביום תחילת הקורס.
כיצד ניתן לבטל השתתפות אחרי הרשמה?
לכל סדנא יפורסם תאריך אחרון לביטול .סטודנט שיבטל לאחר אותו תאריך ייקנס.
ביטול/שינוי מועד/אי הגעה סדנת עזרה ראשונה – ₪ 100

כיצד ניתן לקבל פטור מסדנאות?
הסדנאות הינן חובת משרד החינוך לקבלת תעודת הוראה ראשונה.
סטודנט שהינו מגיש עזרה ראשונה או חובש בצה"ל רשאי להגיש תעודה רלוונטית (תעודת שחרור או
תעודת מגיש ע"ר) בצרוף אישור על שרות מילואים פעיל בתפקיד מע"ר בתוקף מהשנתיים
האחרונות ,או לחילופין תעודת רענון ע"ר בהיקף של  22ש"ש בתוקף ,ובקשתו תישקל.
תעודות בתוקף מצה"ל ,מד"א ,הדר והמרכז לרפואת חירום -מוכרות לצורך קבלת פטור מקורס
עזרה ראשונה( .קורס בהיקף  44ש"ש).
ניתן לעבור סדנאות אלו באופן פרטי במרכזים הרשומים לעיל – בתשלום .
לא יתקבלו קורסי עזרה ראשונה ממקומות שאינם רשומים לעיל.

תכנית שנתית – סדנאות חובה לתעודת הוראה
ההרשמה לסדנאות מיועדת לסטודנטים הבאים:





סטודנטים הלומדים לתואר ראשון ותעודת הוראה החל מהשנה השלישית ללימודיהם.
סטודנטים הלומדים בתכנית הכשרת אקדמאים להוראה לתעודת הוראה ראשונה החל
מהשנה הראשונה ללימודים.
סטודנטים מתכנית המצטיינים של משרד החינוך החל מסוף השנה השנייה ללימודים.
סטודנט מתכנית הM.Teach -

ההרשמה לסדנאות:
הודעה על תחילת ההרשמה תשלח במייל ולפורטל

שימו לב להוראות ההרשמה שישלחו למערכת ההודעות.
יש לקחת בחשבון שיתכנו שינויים בתאריכים.

מועדי הסדנאות  -שנה"ל תשע"ז
סדנאות זה"ב-חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים –מתוקשב
( 05/12/16-26/12/16הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  28/11/16שעה )9:00
( 6/3/17-27/3/17הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  27/2/17שעה )9:00
( 5/6/17-26/6/17הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  29/5/17שעה )9:00
( 10/7/17-24/7/17הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  3/7/17שעה )9:00

סדנת בטחון ובטיחות – מתוקשב
( 7/11/16-28/11/16הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  31/10/16שעה )9:00
( 2/1/17-23/1/17הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  26/12/16שעה )9:00
( 8/5/17-29/5/17הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  1/5/17שעה )9:00
( 10/7/17-24/7/17הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  3/7/17שעה )9:00

קורס עזרה ראשונה – חלק מעשי 16:00 – 8:30
( 8/2/17-9/2/17הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  18/1/17שעה )9:00
( 15/2/17-16/2/17הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  28/1/17שעה )9:00
( 22/2/17-23/2/17הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  1/2/17שעה )9:00
( 26/2/17-27/2/17הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  5/2/17שעה )9:00
( 1/3/17-2/3/17הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  8/2/17שעה )9:00
( 5/3/17-6/3/17הרשמה/ביטול הרשמה עד לתאריך  12/2/17שעה )9:00



יתכנו שינויים בתאריכים במהלך השנה.
פתיחת קורס עזרה ראשונה תלויה במספר הנרשמים.

בברכת הצלחה  -מנהל סטודנטים
מכללת אורנים

