לפרטים נוספים
פרופ‘ טובה מיכלסקי
ראשת החוג להכשרת מורים; תעודת הוראה ,סטאז'
ופיתוח מקצועי
Tova.Michalsky@biu.ac.il
גב' חגית סירי
מרכזת החוג להכשרת מורים; תעודת הוראה ,סטאז'
ופיתוח מקצועי ,ואחראית על המסלולים :אנגלית,
ביולוגיה ,כימיה ,מוסיקה רב-גילית ,מתמטיקה ותוכניות
הסבה מיוחדות ,לימודי ארץ ישראל ,ספרות ,גאוגרפיה,
אומנות יהודית.
Hagit.Siri@biu.ac.il
30-2048335

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור
מהיקף הלימודים לסטודנטים מתחום
החינוך ,לומדי תואר שני ותואר שלישי.
ראשת החוג:
פרופ‘ טובה מיכלסקי

גב' אביטל ברקוביץ'-סנאי
מתאמת החוג להכשרת מורים; תעודת הוראה ,סטאז'
ופיתוח מקצועי ,אחראית על המסלולים :מדעי החברה,
ערבית ,תנ“ך ,היסטוריה ,לשון והבעה ,סטאז‘ ופיתוח
מקצועי.
Avital.Berkovit-snai@biu.ac.il
30-2048335
גב' ענת אמסלם
יועצת תואר ראשון בחינוך ואחראית תעודת הוראה
בחינוך מיוחד.
Anat.Waichman@biu.ac.il
30-2048335
ד"ר אורלי מיכאל
מרכזת הסטאז‘ ופיתוח מקצועי:
Orly.Michel@biu.ac.il

קבלת קהל
”דלת פתוחה“ בימים א‘ ,ג‘ ,ה‘ בשעות 45:33-43:33
בזום ובאופן פרונטלי

Education.biu.ac.il

לימודי תעודת הוראה
 הלימודים מאפשרים לסטודנטים הלומדים
לתואר ראשון ,שני ושלישי לקבל תעודת
הוראה במקצוע הוראה הנלמד בבית הספר.
 הלימודים מותאמים לתוכניות הלימודים
במקצועות ההתמחות ,ונועדו לפתח הבנה,
מיומנויות ויכולת הוראה במסגרות חינוך
מגוונות.

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור
מהיקף הלימודים לסטודנטים מתחום
החינוך ,לומדי תואר שני ותואר שלישי.

יעדי התוכנית
אנו מאמינים כי העתיד טמון בחינוך ,וכי
הלימודים לתעודת הוראה מאפשרים מיצוי
היכולות האישיות ,תוך תרומה משמעותית
לפרט ולחברה.
בפקולטה לחינוך תוכלו לרכוש את כל הנדרש
על מנת להשתלב כמורה מן המניין במערכת
החינוך:
 לימודים לקבלת תעודת הוראה
 תוכנית סטאז' לקבלת רישיון הוראה
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תוכנית הסטאז' היא חובה לכל מי שסיים את
חובותיו הלימודיים לתעודת ההוראה ולתואר
ראשון ,ומתחיל את שנת עבודתו הראשונה
במקצוע ההוראה .אנו מקיימים בפקולטה
לחינוך סדנאות התמחות (סטאז') המעניקות
העצמה והתפתחות מקצועית ,במקביל לשנת
ההתמחות בביה"ס.
פיתוח מקצועי -משרד החינוך מחייב מורים
מתחילים בשנת העבודה הראשונה אחרי
הסטאז' להשתתף בקורס של פיתוח מקצועי
במתווה "אופק חדש" .הקורס הינו חובה לכל
המורים במערכת החינוך .הלימודים פונים
למורים מתחילים במערכת החינוך (מכל
המוסדות להכשרת מורים).







ערכים וחינוך
אסטרטגיות ומיומנויות למידה
פיתוח חשיבה
למידה כחוויה

מבנה תוכנית הלימודים
 התוכנית נפרשת על פני שתי שנות לימוד.
 הלימודים ישולבו בשנה השנייה ללימודי
התואר הראשון.
 הזכאות לתעודת הוראה תינתן רק בסיום
החובות לתואר ראשון.
 ההרשמה פתוחה גם למסיימי תואר ראשון,
שני ושלישי המעוניינים בלימודי השלמה
לתעודת הוראה.
 תוכניות ייחודיות לסטודנטים ולבעלי תואר
שני ושלישי במסלול מחקרי.
מסלולי התמחות בתעודת הוראה*:

אומנות יהודית
אנגלית
ביולוגיה
גיאוגרפיה
היסטוריה
חינוך מיוחד רב-גילי
כימיה
לימודי א"י
לשון עברית והבעה

מדעי החברה
מוסיקה רב-גילי
מתמטיקה
ספרות
ערבית
פיזיקה
תושב"ע
תנ"ך
מידע ונתונים

מטרות התוכנית

פתיחת מסלולי ההתמחויות מותנית במספר
נרשמים.

 הקניית ידע עיוני והכשרה מעשית במקצועות
ההוראה בבית הספר העל  -יסודי :חט"ב
וחטיבה עליונה.

הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת וליחס
חם ,בשילוב עידוד למצוינות.

 פיתוח מקצועי של מורים להובלת חידושים
בתחום ההוראה תוך שימת דגש על:

המידע מתייחס לתוכניות הלימודים בחינוך.
לבירור בדבר פטור מחובות לימודי יסוד ו/או
ל י מ ו ד י א נ ג ל י ת  ,י ש ל פ נ ות ל מ ח ל ק ו ת
הרלוונטיות.

