
 
 "אורנים המכללה האקדמית לחינוך"

 מח"ר  -לעל יסודי תעודת הוראה שנייה - א"פתש – הכשרת אקדמאים להוראהתכנית ל
 

 
 .קודמים אקדמאיים לימודים על ) במידת הצורך( ומתבססת  הדעת בתחום שלמותוה חינוך מלימודי בנויה התכנית

 
 לימוד חינוך

 בהתאם לניסיון התעסוקתי של המועמד. , השלושאחת מבין  טבלהמוצגת בהאישית תכנית הלימודים 
 
 

 מעל שנה, למורים בפועל המתנסים בתחום הדעת החדש במקום עבודתם

 

 מתחת לשנהמורים בפועל המתנסים בתחום הדעת החדש במקום עבודתם, חסרי ניסיון בהוראה ולל

 השלמות חוגיות   

  השלמות בתחום הדעת ילמדו את תכנית הלימודים  נ"ז 20ש"ש/  10  עלמסטודנטים הנדרשים ללמוד

 :במשך שנתיים

 .השלמות בתחום הדעת בהתאם לתכנית האישית -בשנה א' 

לימודי החינוך כפי שמפורטים בטבלה ילמדו את ההשלמות שנותרו בהתאם לתכנית האישית, ואת  -בשנה ב' 

 למטה. 

 

 מעשית התנסות

 ט מתנסה בבית הספר משך שנת לימודים שלמה מתחילתה ועד סופה, החל מהבמהלך התכנית, הסטודנ-

כוללת  ההתנסות .סטודנטים בכל בית ספר 10-8למשך יום בשבוע בקבוצות של  1220/6/20ועד  0201/9/2

יינתן קורס שנתי בביה"ס במהלך כן, ערכיות, וכדומה. כמו -הוראה בכיתה, הובלה של פעילויות חברתיות

, ם ב'( וי, ילמד יום נוסף של התנסות מעשית ) נט שרוצה להצטרף לתכנית "אקדמיה כיתה", היום. סטוד

  משך כל השנה. בסה"כ יומיים בשבוע 

 .השתתפות הסטודנט בפעילויות השונות נקבעת בהתאמה ללוח הזמנים האישי של כל סטודנט 

 .הסטודנט לוקח חלק בימי ההיערכות בסוף חודש אוגוסט, בהתאם ללוחות הזמנים בבתי הספר 

  לוח חופשות הסטודנט זהה ללוח חופשות המורה בבית הספר )פרט לתקופות מבחנים, תקופות אלו גמישות

 יותר על מנת לאפשר לסטודנטים ללמוד ולהבחן(.

  ,מנהלת ההתנסות. ניתן לבחור בית ספר אך ורק מתוך בחירת בית הספר נעשית בתיאום עם אסנת זורדה

 . ת בתי הספר המכשירים העובדים בשותפות עם המכללהרשימ

 נ"ז ש"ש קורסים

 4 2 ראת המקצוע דידקטיקה להו

 4 2 נושאים מתקדמים בהוראה מכלילה
 4 2 סדנה לפיתוח סמכות אישית ומקצועית

 12 6 שש( 2)סדנה מלווה התנסות התנסות בהוראה ) באופן עצמאי( 

 24 12 סה"כ

 "זנ ש"ש קורסים

 4 2 דידקטיקה להוראת המקצוע 

 4 2 נושאים מתקדמים בהוראה מכלילה
 4 2 סדנה לפיתוח סמכות אישית ומקצועית

קורסי בחירה )מוק/ מקוון על יסודי/ תרבות ודעת/ יום נוסף 
 בבי"ס(

3 6 

 PDS 3 6  יום התנסות בבית הספר

 24 12 סה"כ



 
  תבחן האפשרות להכיר בעבודתם  -) מעל שנת ניסיון בהוראה( סטודנטים אשר עובדים בפועל כמורים

במידה ולא יהיה כמקום ההתנסות, בכפוף לאישור מנהלת ההתנסות ובכפוף לאישור מנהל בית הספר. 

 פטור מהתנסות אינו מקנה הפחתה משכר לימוד.  אישור, יידרשו סטודנטים אלה להתנסות רגילה. 

  .ניתן לבחור סטודנטים אשר עובדים בפועל כמורים עד שנת ניסיון בהוראה יידרשו בהתנסות של יום אחד

 . מכללהת בתי הספר המכשירים העובדים בשותפות עם הבית ספר אך ורק מתוך רשימ

 
 ימי לימוד -תכנית הלימודים 

 
 לימודי חינוך -תכנית חד שנתית

 
 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 
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 לימודי חינוך  -תכנית דו שנתית

 
 
 
 

 

 

 

 
  מסמך זה אינו מהווה מכתב קבלה. ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

 
 ט.ל.ח
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לתכנית החינוך. מועדי בנוסף  יידרשו ללמוד קורסים ,הדעת בתחום סטודנטים הנדרשים בהשלמות
 האישית. ימי הקורסים של כל סטודנט, בהסתמך על התכנית לרשימת הקורסים ייקבעו בהתאם

 '.הו/או  'ב ו/או 'א:  הם ההשלמה קורסי של הלימוד

 

בשנה ב' את יידרשו ללמוד  בשנה א', הדעת בתחום שלא השלימו את קורסי ההשלמותסטודנטים 
 יתרת הקורסים בנוסף לתכנית לימודי החינוך.


