עמוד 1

תואר שני עם

לפחות מ־
0/°04

יש

מהמורים

תעודת

תואר עוני.

הוראה

למצולמים איו

קשר

בשנתיים

צילום

לידיעה

אילוסטרציה :גיל

נחושתן

החינוךעולה
לשלב שני
במשרד החינוך
המורים

ולכן

במשך
תמר

רוציםלהעלות

מקדמים תוכניות

שנתיים
ויקבלו

הכשרה

תואר שני ותעודת הוראה

לי
$DN2$בעלי$DN2$
כתבתנו לענייני חינוך

טרבלםי־חדד

את

רמת

ההשכלה של
שבהן הםילמדו

תואר ראשון.

000,1
הקרובות בין

המטרה
005,1
ל־

היא להכשירבמהלר
מורים חרשיםבעלי

חמש

השנים

תואר שני

במשרד החינוך הציבו יעד חדשלשיפור
תואר שנילכל מורה.
בישראל
מהמדינות
בפינלנד ,שהיא
מדובר במודל שקיים כבר
התואר הראשון וכןלעבור
שהת־
$TS1$שהתקבלו$TS1$
המובילותבעולם בתחום ההוראה .לפי התוכנית שמוביל ראיונות בפני ועדות קבלה ובדיקת התאמה .אלה
$DN2$שהתקבלו $DN2$זוכים במלגהובהלוואה מותנית בסכום של
שרהחינור גדעון סער ,בעוד חמש שנים יידרש כל מורה קבלו
005,12
בבתי־הספר
מאפשרלנולבחור את הטובים
שירצה ללמד
שקל בשנה .״הביקוש הגבוה
העל־יסודיים להציג תעודת
$TS1$המרכזית $TS1$ביותר״ ,אמר הממונה על אגף כוח אדם בהוראה
במשרד
הוראה ותואר שני .לשם ההשוואה ,לפי נתוני הלשכה המ־
$DN2$המרכזית $DN2$לסטטיסטיקה רק
גרינפלד .״בהדרגה נצמצם את התוכניותלתואר
מהמורים המלמדים כיום החינוך ,נח
93.58
רכזית
מצב

ההוראה

שיאיישו את

בתי־הםפר התיכוניים.

נדרשיםלהציג ציון

המועמדיםלתוכנית
בלימודי
 650לפחות והצטיינות

בבתי־הספר התיכוניים
מהם

הינםבעלי

הםבעלי

%7.83
תואר אקדמי ,ורק

תואר שני.

ראשון ותעודת

הוראהוניתן עדיפותלבעלי

פסיכומטרי

של

תוארשני״.

שר החינוךגדעון סער אמר כי התוכניתבמסלול לתואר
שני משולב בתעודת הוראה הינה חלק ממערך נרחבלקידום

לצורך כך פותחו תוכניות אטרקטיביות להסבת
בעלות של 25
למצטיינים
ואנשי היי־טקלהוראה וכן תכניות
בהשבחת
מצוינות בכוח האדם בהוראה .״ההשקעה שלנו
מיליון שקליםלשנה .ההיענות הגבוהה והביקוש הרבלתוכ־
$TS1$לתוכניות$TS1$
כוח ההוראה״ ,אמר,״נובעת מהתפיסה שלפיה איכות המו־
$TS1$המורים$TS1$
רים
$DN2$לתוכניות$DN2$הללו איפשרו למשרדהחינור להמשיך שלב אחד קדימה
ניות
החינור״ .נשיא מכללת
$DN2$המורים $DN2$היא המפתח להצלחת מערכת
אקדמאים

ולפתוח תוכנית יוקרתית בת שנתיים
בר
לבעלי תואר ראשון
$DN2$מדובר $DN2$בתוכנית שתפתח את הדלת
בלבד המאפשרת
ללמודלתואר שניבמסלול משולב
אקדמאים איכותיים להשתלב במ־
$TS1$במערכת$TS1$
$DN2$במערכת $DN2$החינוך,
לימודי תעודת הוראה .התו־
$TS1$התוכנית$TS1$
ואילו פרופ' נעימה
ערכת
עם
$DN2$התוכנית $DN2$החלה בשנתהלימודים ברזל ,דיקן בית־הםפרללימודי
כנית

אורנים ,פרופ׳ יאיר קארו ,הוסיף כי
$TS1$מדובר$TS1$
מדו־

בפני

האקדמית

הקודמת

במסגרת

$TS1$שתוכנית$TS1$
שתוכ־
מוסמך באורנים ,הוסיפה

מש־
$TS1$משתתפים$TS1$
$DN2$שתוכנית $DN2$זו
נית
ניסיונית שכללה 150

תתפים
$DN2$משתתפים$DN2$
במכללת
לחינוך ,במכללה
לחינוך בית בדל ובסמינר

מסמנת תפיסה חדשה בה־
$TS1$בהכשרת$TS1$

כשרת
אורנים
$DN2$בהכשרת $DN2$מורים.פרופ׳ תמר אריאב,

האקדמית

לחינוך
נשיאת המכללה האקדמית
בית־ברל ,ציינה כי בשנים האחרו־
$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות $DN2$נפתחו תוכניות דומות
נות
ובקרוב
הקיבוצים

יחל

מחזור נוסף

של  200בע־
$TS1$בעלי$TS1$

במדינות

רבות
בעולם.

