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תכנית ייחודית למנהיגות צעירה, פרואקטיבית  ויזמית ולמצוינות  של 

 מורים חדשים בבתי ספר בקהילה הבדואית  בנגב

 קול קורא לסטודנטים

בתי גנים ובשמלמדים ב חדשיםמורים גננות ולפתיחתה של תכנית חדשה ל אנו שמחים להודיע על 

ספר בקהילה הבדואית בנגב. התכנית מתמקדת בהצמחה של מורים חדשים כמנהיגים חינוכיים, 

התכנית . וישתלבו בתפקידים מובילים בבתי הספרפרואקטיביים ויזמים, שיוכיחו מצוינות בעבודתם 

מתבצעת בשותפות עם האגף להתמחות וכניסה להוראה, במשרד החינוך, פיקוח משרד החינוך 

התכנית זכתה להכרה כתכנית ייחודית על ידי  רום ומערכות החינוך בישובים הבדואים.במחוז ד

 משרד החינוך.

)במסגרת סדנת סטאז' החל משלב ההכשרה בשנת הסטאז'  המשתתפיםהתכנית תלווה את 

יתבקשו להתחייב להשתתף בתכנית והמשך בשנתיים שלאחר מכן. הסטודנטים שיתקבלו ( ייחודית

. בנוסף לכך המפגשים יתקיימו ביום ובשעה קבועים  באחד מימי השבוע. במשך שלוש שנים

, ילוו בתהליכי השמה להוראההסטודנטים  תתקיימנה מספר פגישות ייחודיות גם בימי שישי.

   בשיתוף עם המפקחים. כמו כן, ילוו במהלך השנים גם בתהליכי הכניסה לבית הספר. 

 מטרות התכנית

  מורים חדשים בבתי הספר.גננות ולקדם קהילות של קליטה מיטבית של 

 שמשתלבים  ,מורים חדשיםגננות וויזמית בקרב , פרואקטיבית מנהיגות צעירהפתח ל

 . בהוראה.
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 של מודל  וששישמ ,עם מוטיבציה אוטונומית מורים צעיריםגננות ובתי הספר גנים ובלשלב ב

 בבתי הספר.מצוינות פורצת דרך  

  ביישובים ובבתי ליצור קהילייה מקצועית פרואקטיבית, המובילה יוזמות לקידום החינוך

 הספר.  

  איכות ההוראה לפתח פדגוגיה של הכוונה עצמית לקידום מוטיבציה של תלמידים ולשיפור

 .של מורים חדשים

 מי מוזמן  להציע מועמדות?

להשפיע על איכות החינוך וההוראה סטודנטים בעלי מוטיבציה גבוהה להוראה, אשר מעוניינים 

על הסטודנטים להציג עדויות למצוינות . בנגב בבתי הספרבישובים והוביל תהליכים משמעותיים ול

 לימודית וחברתית במכללה.

  וקריטריונים לקבלה לתכנית: תהליך הבחירה

, שך()מופיע בהמרישום סטודנטים שמעוניינים להגיש מועמדות לתכנית מתבקשים למלא טופס 

 ליחידה לכניסה להוראה במכללה. ולשלוח אותו

 על הסטודנטים להצטייד במסמכים הבאים:

 מכתב המלצה מראש התכנית. טרם הגשת טופס הרישום מומלץ לשוחח עם ראש התכנית. .1

נדרש ציון  . )גיליונות ציונים, תעודות הוקרה, וכו'( מצוינות לימודיתמסמכים המעידים על  .2

 לפחות. 90ממוצע של 

במסגרת  ויזמותהמבטאת מעורבות פעילה  ,עדויות לפעילות חברתית/ערכיתרצוי לשלב  .3

 . בבית הספר או ההתנסות המכללה

 : מי אני, מדוע אני רוצה להשתייך לתכנית? שאיפותיי לעתיד, ועוד. הצהרת כוונות .4

  . (מרכז הערכהקבוצתי )יעברו ראיון  המועמדים

ביוני. מרכז הערכה יתקיים  20-ה והמסמכים הנלווים עדיש להגיש את טופס המועמדות 

 בתחילת חודש יולי.

 מובילי התכנית ואנשי הקשר:

  :מייל: 052-3441022ד"ר חיה קפלן, טלפון ,kaplanh@kaye.ac.il  

  :דוא"ל: 050-3338935הווידה אלהואשלה, טלפון ,huwaida.alatawna@gmail.com 

  ,ענת קסלר, רכזת הסטאזanat.kessler@gmail.com  

  מזכירות היחידה לכניסה להוראה, דוא"ל: וכרמלה אוחיוןזלדין מגי ,

Growth_Resource@Kaye.ac.il 

-08דוא"ל או פקס )וראה באמצעות את טופס הרישום יש לשלוח למשרד היחידה לכניסה לה

 יש להגיש במשרד היחידה לכניסה להוראה במכללת קייאת המסמכים השונים (. 6402880

 . (409)חדר 

 

 בברכה,

mailto:kaplanh@kaye.ac.il
mailto:huwaida.alatawna@gmail.com
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 ד"ר חיה קפלן

 ראשת משאבי צמיחה

 יחידה ניסויית לכניסה להוראה

 

 

 

 

 טשנה"ל תשע", ם בנגב"ילשיא מועמדותהגשת טופס 

 

 

 , Growth_Resource@kaye.ac.il,  08-6402884/880בכל שאלה:  נשמח לסייע

 

  שם משפחה  שם פרטי

  תאריך לידה  ספרות( 9)ת.ז. 

 כתובת מייל

 )חובה(

 

   נייד: טלפון  טלפון

 מקור:

 

 דרום

 

 צפון

 עיר: פרטית כתובת

 

 מיקוד: מספר: רחוב:

 במכללה? /תה לומד/את הכשרהבאיזו תכנית   השכלה

 מהו מקצוע ההוראה שלך? )התמחות(

 

 בסטאז בשנה הבאה?  /יהיכן תשתלב /תה יודע/האם את

 כן.....לא... 

 אם לא, האם יש לך עדיפות?  
 

 את הפרטים למטה. /ימלאאם כן, 
 

  יישוב   /גןשם ביה"ס

  כיתות הוראה  מקצוע הוראה

  ביה"סטלפון 

 

שם מפקח/ת  

 ביה"ס/ גן

 

שם מנהל/ת 
 ביה"ס

   

  הערות 

 

 משאבי צמיחה
 יחידה ניסויית לכניסה להוראה

mailto:Growth_Resource@kaye.ac.il
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 לשולחו  או שבכניסה לחדר,בתא  שים, או ל409בחדר / כרמלה למגי טופס זה מסור נא ל
  08-6402880 :לפקס


