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כיצד מערכות חינוך בעולם שהשתפרו ממשיכות להשתפר .תקציר דוח מקנזי  .2נובמבר
.2010

התמחות וכניסה להוראה
כניסה להוראה של בוגרי תוכנית מ-טיץ' במכללת לוינסקי לחינוך .דר' סמדר בר-טל ,דר'
דרורית רם ,דר' זהר סנפיר ,דר' נורית חמו ,פרופ' יצחק גילת .יוני .2018
 - Characteristics: Novices Talk about Teaching Teaching'sמאפייני הוראה
בעיניהם של מתמחים .דר' דיצה משכית ,אוגוסט .2014
תהליך ההתמחות בהוראה והגורמים המשפיעים על הצלחתו :מנקודת המבט של מנהלי
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