מתמחים
בהוראה?
(סטאז')
מידע

לקראת פתיחת
הרישום לשנת
ההתמחות תשפ"ב

בואו לצמוח איתנו
ביחידה לכניסה להוראה במכללת קיי!

ההתמחות בהוראה (סטאז') מתבצעת בשנת העבודה הראשונה במערכת
החינוך ,והיא חובה על כל בוגרי ובוגרות המסלולים ללימודי תעודת הוראה

שיבוץ למשרת התמחות (סטאז') מותנה ב:
• סיום  80%מהיקף הלימודים לתעודת ההוראה ולתואר
• מעבר בהצלחה של קורסי זה"ב ,בטחון ובטיחות ועזרה ראשונה
• סיום התנסות מעשית
תנאי משרת התמחות
• שישה חדשי עבודה לפחות ,בהיקף של שליש משרה לפחות
• מוסדות מוכרים להתמחות
• מינוי מורה חונכ/ת על ידי המוסד
איך ומתי נרשמים לסטאז'?
• הרישום מתחיל בתאריך  24/8לבוגרי המכללה ולפונים חיצוניים.
• סטודנטים שנה ד' -בחירת קורס מתאים במערכת מכלול עם
פתיחת מועדי הרישום במכללה .הרישום אינו כרוך בתשלום
• בוגרים שנה ה' /פונים חיצוניים – הרשמה מקוונת באמצעות אתר
המכללה ,רישום כרוך בתשלום בהתאם לקורס הנבחר.
(פרטים בעת ההרשמה)
• הרישום מתאים רק למי שיש לו משרה בשנה"ל תשפ"ב שעונה
על תנאי משרת ההתמחות ,ניתן לקבל משרת התמחות עד
לתאריך  20/12/2021לשנה"ל תשפ"ב.
אגרת לקראת התמחות לשנת תשפ"ב לחץ כאן!
למידע ורישום לחץ כאן!

כיצד אבחר קורס מתאים?
עיינו בקובץ הקורסים .ישנן סדנאות סטאז' המתאימות להכשרות
השונות( ,גיל רך ,יסודי ,על יסודי ,חינוך מיוחד ,חינוך גופני ,אנגלית,
תכניות ייחודיות) וישנן סדנאות סטאז' המתנהלות בפורמט "חממה
לכניסה להוראה" ביישובים השונים.
למערכת שעות לשנת תשפ"ב לחץ כאן!
מטרות הקורס
• מתן מענה למורים ולגננות בשנת ההתמחות וסיוע בהתמודדות
עם אירועי הוראה שונים.
• יצירת סביבה קבוצתית תומכת בצרכי המתמחה ,על פי תיאוריית
ההכוונה העצמית ,תוך קידום יוזמה והתנהגות פרואקטיבית,
כדרך התמודדות עם אתגרי הכניסה להוראה.
• ליווי המורים בתהליך הבניית הזהות המקצועית וחיזוק מעמדו
של המורה כמנהיג.
• חשיפה לידע ,קבלת כלים וחיזוק מיומנויות המורה בזיקה
לפדגוגיה מוטת עתיד.
• ליווי בתהליכי הערכה ומשוב לקראת קבלת רישיון הוראה.
מבנה הקורס
קורס אקדמי שנתי ( 60שעות) .המפגשים מתקיימים פנים אל פנים
במכללה ובחממות היישוביות בהתאם לקורס הנבחר.
כמו-כן ,יתקיימו מפגשים מקוונים ומשימות א-סינכרוניות.
הקורסים כוללים  15-30מפגשים בהתאם לחלוקת השעות
(מבנה שבועי /דו שבועי).

אנו שמחים שבחרת במכללת קיי  -הבית האקדמי שלך בשלב הכניסה להוראה ,ומאחלים שנה של הצלחה ושגשוג אישי.

פרטי התקשרות:

היחידה לכניסה להוראה  -מייל Growth_Resource@kaye.ac.il

טלפון :בימים א'-ה' בין השעות 11:00-9:00
או בין השעות 08-6402884 / 08-6402880 .15:30-14:00
08-6402777/95

www.Kaye.ac.il

בשביל החינוך

