"אורנים המכללה האקדמית לחינוך"

הכשרת אקדמאים להוראה לבית הספר היסודי )א'-ו'(
באחד מהחוגים :מתמטיקה ,מדעי הטבע והסביבה ,ספרות ,מקרא
תכנית לימודי תעודת ההוראה תש"פ ) 2019/20אינה כוללת השלמות בחוג*(

התכנית להכשרת אקדמאים להוראה – קורסי חינוך

 2נ"ז = קורס סמסטריאלי 4 ,נ"ז = קורס שנתי/קורס סמסטריאלי כפול ) 3שעות(.

שנה

שנה

שם הקורס
עזרה ראשונה ,זהירות בדרכים ,ביטחון ובטיחות
לקראת מעשה החינוך -מוח למידה ופדגוגיה
חדשנית

שש

2

נקודות

4

אחת
צעדים ראשונים בהוראה -פדגוגיה חדשנית
הכללה והשתלבות

3

6

גיבוש זהות אישית ומקצועית  -סדנה

2

4

משחק ויצירתיות בחינוך -חקר עצמי כמחנכ/ת
בכלים תאטרוניים ואומנותיים

2

4

אוריינות – דידקטיקה של שפה )בשילוב
אסטרטגיות חנ"מ(

2

4

אוריינות – דידקטיקה של מתמטיקה )בשילוב
אסטרטגיות חנ"מ(

2

4

התנסות בהוראה מודל אקדמיה –כיתה

9

18

יומיים בשבוע בבית הספר -התנסות בתהליכי
הוראה ומשוב ,שיח אישי וקבוצתי והכרות עם
המערכת האקולוגית של בית הספר -בעלי
התפקידים ,יחסי גומלין ,הורים וקהילה.
ימים נוספים בבית הספר בתיאום עם המורה
המאמנת.
ליווי התנסות -קורס מלווה בנושא סוגיות שעולות
מן השטח
סה"כ פטורים
סה"כ נ"ז לתעודת הוראה )לא כולל השלמות(

2

4

24

48

הערות

השלמות חוגיות


סטודנטים שמגיעים מתחום דעת זהה לתחום תעודת ההוראה פטורים מהשלמות .



תכנית ההשלמות תקבע על פי לימודים אקדמיים קודמים .

התכנית להכשרת אקדמאים להוראה – ימי לימוד כלליים:

התוכנית תלמד בהיקף של  24ש"ש ,בשני מרחבי למידה-
 .1תכנים שילמדו במכללה )היקף  15ש"ש( -בימי למידה בימי שלישי בשבוע במהלך שני הסמסטרים בין
השעות  8:15-17:15ובימים מרוכזים בחופשת הסמסטר הראשון ומיד בתום הסמסטר השני .לקורסים
השונים יהיו גם רכיבים מקוונים.
 .2התנסות בבתי הספר )היקף  9ש"ש התנסות( ביום שני בין השעות  ,8:00-14:00ביום רביעי8:00-14:00 -
בכל שבוע ובימים נוספים בבית הספר בתיאום עם המורה המאמנת.

•
•
•
•

התנסות מעשית
ההתנסות מתקיימת כחלק מתכנית "אקדמיה כיתה" .ימי ההתנסות שני ורביעי עם כלל הקבוצה ויום נוסף
בתיאום עם המורה המאמנת .בחירת בית הספר נעשית בתיאום עם אסנת זורדה ,מנהלת ההתנסויות .ניתן
לבחור בית ספר מתוך רשימה בלבד.
בכפוף להחלטת משרד החינוך תינתן מלגה .גובה המלגה טרם פורסם.
חשוב -ההתנסות המעשית מתקיימת בבתי הספר החל מה 1.9.19-ועד ) 20.6.20במרבית בתי הספר
נדרשים הסטודנטים להגיע ליום היערכות בשבוע האחרון של אוגוסט(.
סטודנטים אשר עובדים בפועל כמורים תבחן האפשרות להכיר בעבודתם כמקום ההתנסות ,בכפוף לאישור
מנהלת ההתנסות .במידה ולא יהיה אישור ,יידרשו סטודנטים אלה להתנסות רגילה.

סטאז' ורישיון הוראה -
כדי ללמד בבתי ספר של משרד החינוך ,כל בוגר חייב בתעודת הוראה וברישיון הוראה.
תעודת ההוראה ניתנת ע"י המכללה בסיום החובות האקדמיים לתעודת הוראה .רישיון הוראה ניתן ע"י
משרד החינוך בסיום שנת הסטאז' ובסיום סדנת סטאז' שמתקיימת באורנים .תעודת ההוראה תינתן גם אם
הסטודנט לא עשה שנת סטאז' ,ז"א שאין קשר בין קבלת תעודת ההוראה לבין סיום סטאז' וסדנת סטאז'.
את הסטאז' ניתן לעשות לאחר סיום  80%מהחובות האקדמיים של תעודת ההוראה ,וסיום כל חובות
הדידקטיקה ,ההתנסות המעשית וסדנאות חובה ) עזרה ראשונה ,זהירות בדרכים ,בטחון ובטיחות( .הסטאז'
ייעשה ע"י הבוגר בבית ספר ,במקצוע אותו למד לתעודת הוראה בהיקף של  1/3משרה.

שכר לימוד -הכשרת אקדמאים להוראה
להתעדכן במדור שכ"ל לפי היקף הלימודים בפועל.
מסמך זה אינו מהווה מכתב קבלה .ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים
ט.ל.ח

