
 משלחות נוער מטעם משרד החינוךהדרכת הסמכת מדריכי פולין ל

 את" המסע במסגרת לפולין משלחות ביציאת לטיפול האחראי המוסמך הגוף מטה משלחות הנוער לפולין הוא 

 וניהול ליווי, להדרכה היתרים למתן אחראיהגוף הכמו כן זהו   , משלחות בני נוער לפולין."מבקש אני אחיי

 .לפולין מסעות בני נוער 

 

 הבאים: שלבים יש לעמוד ב לפולין במסע נוער לקבוצת מדריך לתפקידעל מנת לקבל היתר 

 הרשמה לתהליך המיון , יוכלו להירשם רק העומדים בכל הסעיפים :  -שלב א' .1

בבית  הכולל גם מסע לימודי בפולין בפולין מסעות להדרכת שעות  300של  הסמכה קורסבהצלחה  סיים .א
 המלצה הספר הבינלאומי להוראת השואה "יד ושם" או במכון שואה ואמונה "שם עולם"  והוא בעל

 .בפולין נוער להדרכת כמתאיםמנהל הקורס מ

 ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. לפחות  בעל תואר ראשון .ב

 בעל ניסיון מוכח בעבודה חינוכית עם נוער בגילאי חטיבה עליונה. .ג

 ללא רישום פלילי. .ד

 שליטה בשפות עברית ואנגלית. .ה

 

 תהליך מיון של משרד החינוך-שלב ב .2

 להירשם לתהליך המיון להסמכה לנוער.( יוכל ה-)א 1רק מי שעומד בכל הקריטריונים בסעיף 

 :מתהליך המיון מורכב 

 42בבית הספר המרכזי לעובדי הוראה, סמינר שיין, קפלן   1/11/2020בתאריך שתתקיים בחינת ידע  .א

 .הרישום לבחינה יפתח עם החזרה מהמסעות הלימודיים  –פתח תקווה 

 נושאי הלימוד לבחינה וחומר הלימוד לבחינה מפורסמים באתר זה, משך הבחינה שלוש וחצי שעות.

 .מפורסמים באתר זה  בחינה ומחוון לדוגמה

 2020בחינה יפורסם במהלך חודש יולי מיקוד החומר הלימודי ל

 . לפחות 80ציון ציון עובר בבחינה יחשב 

 יוכל להירשם לבחינה של השנה הבאה בלבד )לא יותר משנתיים מסיום הקורס(. 80מי שלא עבר בציון 

 . 20שיתקיים במהלך ספטמבר  יום התאמה והערכה להדרכת בני נוערמב. 

 הסמכה לנוער –שלב ג  .3

בקורס באחריות מה"ד הנחלת זיכרון השואה,  בהיקף של העומדים בהצלחה בתהליך המיון יוזמנו להשתתף 

 ש"ש העוסק במאפייני מערכת החינוך, מאפייני בני הנוער, בניית קבוצה, פעילויות הכנה ודגמי הדרכה. 30

 הקורס יתקיים בשעות אחר הצהריים בסמינר שיין.

 

 

 



 מסעות סטאז -דשלב  .4

המועמד לשניים או שלושה מסעות סטאז' בהתאם להחלטת מטה משלחות  הקורס ישובץ לאחר סיום 

 בני הנוער לפולין. 

    השיבוץ לסטאז' יהיה עד שלוש שנים מסיום הקורס.

 לאחר סיום כל סטאז' מראש צוות ההדרכה ומנהל המשלחת. על המועמד לקבל הערכה חיובית 

 

 

 


