מדינת ישראל
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

תבחינים לקיום תכניות להשלמות לתואר שני בהוראת המתמטיקה ביסודי
לשנה"ל תשפ"ג
 .1התכנית:
המשרד מפעיל תוכניות שונות לפיתוח מקצועי של מורים הקיימים במערכת ומלמדים מקצועות נדרשים במערכת שבהם
מספר המורים המוכשרים ללמד את המקצוע אינו מספק את הצורך בבתי-הספר.
מטרת התוכנית הינה השלמת הידע המתמטי למורים המלמדים מתמטיקה בבתי-ספר יסודיים ,שאינם בעלי הכשרה
מתמטית מתאימה .
לימודי ההשלמה ישולבו במהלך למודי התואר השני .
התוכנית תתחיל בקיץ הקרוב ויסתיימו בתשפ"ה.
לימודי ההשלמה יהיו בהיקף של  8ש"ש במהלך שנתיים:
•

בתשפ"ג  6ש"ש

•

בתשפ"ד  2ש"ש

לימודי ההשלמה יכללו קורסים מתמטיים שיינתנו על ידי מרצים בעלי תואר שני (לפחות) במתמטיקה או בהוראת
מתמטיקה ובתנאי שהם בעלי תואר ראשון במתמטיקה.
התקצוב יינתן למוסדות האקדמאיים בעלי אישור להענקת תואר שני בהוראת מתמטיקה ביסודי .
התקצוב הניתן הוא לקורסים להשלמת הידע המתמטי הנדרש שאינם חלק מהתואר השני.
שעות אלה יתוקצבו על ידי הפיתוח המקצועי .

 .2תנאי סף מצטברים הנדרשים מהמוסדות המבקשים הקצבה:
✓ במוסד קיימות תוכניות להכשרת מורים.
✓ במוסד קיימת תוכנית לתואר שני בהוראת המתמטיקה לבתי הספר היסודיים.
✓ המוסד מאושר להעברת השתלמויות וקיימת התקשרות בינו לבין המשרד לתקצוב השתלמויות אלה.
✓ המוסד לא יגבה מהסטודנטים תשלום על לימודי ההשלמה.

משרד החינוך ,רח' דבורה הנביאה  ,2בנין לב-רם ,ירושלים .91911

מדינת ישראל
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
•

לימודי ההשלמה יתקיימו בקמפוס המוסד ,לפחות  80%מקורסי ההשלמה יילמדו פנים אל פנים.

•

בתכנית ישתתפו לפחות  15מורים שהם מורים קבועים בעלי ותק של לפחות  3שנים בהוראת מתמטיקה
ביסודי שאינם בעלי הכשרה פורמלית מתמטית מתאימה.

•

השעות יינתנו לקורסי השלמה ובתנאי שלפחות  33%משעות הלימוד לתור שני יהיו מורכבים מקורסים
דיסציפלינאריים במתמטיקה.

•

החזר שכר לימוד של התואר השני של המורים בהתאם לנהלים של משרד החינוך.

•

התוכנית תוכר לגמול בהתאם לנהלים הקיימים ברפורמות.

חשוב לציין  -הגשת הבקשה למענק ו/או גמול השתלמות ,המותנית בעמידה בהסכמי השכר והיקף משרה ,תעשה
על ידי המורים מול אגף א' פיתוח מקצועי לעובדי הוראה .פורטל עובדי הוראה
תוכנית ההשלמות תוגש למפמרי"ת מתמטיקה ביסודי ד"ר דורית נריה עד ( 16/6/22תכניות שיוגשו מוקדם יותר ידונו
בסמוך למועד ההגשה) למייל  .doritne@education.gov.ilיש לשלוח:
•

רשימת הקורסים שיינתנו במסגרת ההשלמה – יש לצרף סילבוס של כל קורס

•

שמות המרצים  -יש לצרף קורות חיים של המרצים.

•

התוכנית תכלול פירוט הקורסים במסגרת ההשלמה ובנוסף מהם הקורסים הנוספים להשלמת הידע המתמטי
הנדרש שניתנים כחלק מהתואר השני

התקצוב מותנה באישור המפמרי"ת לתוכנית .
אופן התקצוב
בשנה הראשונה ישולמו עד  180שעות השתלמות
בשנה השנייה ישולמו עד  60שעות .
בברכה,

ד"ר גילמור קשת-מאור

נרית כץ

ד"ר דורית נריה

מנהלת אגף א' למדעים,
המזכירות הפדגוגית

מפמ"ר מתמטיקה בעל-יסודי

מפמ"ר מתמטיקה ביסודי ובקדם-יסודי
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