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 סדנת מצטיינים במסלול תעודת הוראה –מובילים פדגוגיים 
 
 

 קול קורא לתשע"ט
 
 

 
תפתח במחלקה ללימודי הוראה סדנת מחקר לסטודנטים מצטיינים.  ההשתתפות  בשנת הלימודים תשע"ט

להגיש מועמדות, לפי בסדנה תזכה את המשתתפים במלגה. אנו מציעים לכל המעוניינים להשתתף בסדנה זו 

 .המפורט להלן

 

  סדנת מצטיינים

 שכל סטודנט מחויב אליו.  נ"ז, שנוספות להיקף הנ"ז 4הסדנה היא קורס בהיקף 

סדנה שתי מטרות מרכזיות: הראשונה היא לחשוף את הסטודנטים המצטיינים לסוגיות בולטות הקשורות ל

. המטרה השנייה היא לאפשר לסטודנטים מרחב של מחקר 21לתחומי החינוך, ההוראה והכשרת מורים במאה ה 

  .על בסיס מחקר אמפיריוטיבית רפלקווחשיבה אודות סוגיות אלו מתוך נקודת מבט אישית 

סוגיות  יוצגולשם כך, בחלק הראשון של הקורס, אשר יתקיים במהלך סמסטר א' בהובלת ד"ר אביב כהן, 

  ים.הסטודנטים יתבקשו לקחת חלק פעיל בהצגת סוגיה אחת במהלך המפגש .בחינוך ובהכשרת מוריםמרכזיות 

הסטודנטים במחקר יתנסו בחלק השני של הקורס, אשר יתקיים במהלך סמסטר ב' בהובלת ד"ר אבי מרזל, 

אמפירי סביב סוגיה ממוקדת תוך שהם אוספים מידע מהשדה החינוכי ומנתחים אותו. חלק זה יתקיים במתכונת 

תהליכי  ריהסמסטר. תוצ ם בתחילת וסיוםישל עבודה עצמית תוך עריכת מפגשי ליווי וכן מספר מפגשים כללי

 .החקר יוצגו בפורום של ביה"ס לחינוך

 . 08:30-10:00: ימי שני, קורסה מועד

 

 מלגה

שתאפשר את , )בחלוקה לשני הסמסטרים( שקלים 9,600שנתית של הסטודנטים שישתתפו בסדנה יזכו במלגה 

תקנון מלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטור ]ראו  פי כללי האוניברסיטה.-השתתפותם בסדנה. קבלת המלגה על

  [.כאן רלוונטי לסטודנטים הלומדים לתואר שני או שלישי -
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 קבלהה תהליך

הסדנה פתוחה לכל תלמידי תעודת הוראה מכל שנות הלימודים וכל תחומי הדעת. בחירת המשתתפים תערך לפי 

 אמות המידה והתנאים הבאים: 

 

 :הצטיינות אקדמית ואישית א.

 .בתואר האחרון שהשלימו או תלמידים בעלי תואר ד"ר 88לסטודנטים שנה ראשונה בתעודת הוראה: ממוצע 

בקורסים  88וממוצע  ,בתואר האחרון שהשלימו או תואר ד"ר 88ה בתעודת הוראה: ממוצע לסטודנטים שנה שני

  .של תעודת הוראה

 בנוסף:

 פות.עדימקנה  –ניסיון כלשהו בהוראה / חינוך / הדרכה / עבודה פדגוגית 

 מקנה עדיפות.  –נכונות לאוריינטציה מחקרית 

ייצוג הולם, ככל הניתן, לפי קריטריונים של מגדר ושיוך בניית הקבוצה ושיקולי הקבלה ייקחו בחשבון מתן 

 .לזרמי החינוך השונים בישראל

 

 . ראיון קבלה ב.

 לקראת הריאיון יש לשלוח:

 ליונות ציונים רלוונטיים.יג (1)

 .קורות חיים עדכניים (2)

 (.מכתב פנייה אישי )מכתב בן עמוד אחד בו המועמדים מסבירים מדוע הם מעוניינים לקחת חלק בסדנה (3)

באוניברסיטה. לסטודנטים שכבר לומדים לתעודת הוראה: רצוי המלצה מאחד המרצים   :המלצה (4)

 .מאחד המרצים בביה"ס לחינוךשההמלצה תהיה 

 

 : לוח הזמנים

 תעודת הוראה: לקראת  שכבר למדו בתשע"חלסטודנטים 

, י"ח תמוז תשע"ח. 1.7.18הגשת מועמדות, כולל שליחת כל המסמכים הרלוונטיים כאמור בסעיף ב', עד לתאריך  

 .shdehaan@savion.huji.ac.ilלכתובת: 

 הראיונות יערכו במהלך יולי. 

 

 ת תשע"ט: לסטודנטים הנרשמים לראשונה לתעודת הוראה לקרא

 תשע"ח.  , כ' אב1.8.18הגשת מועמדות, כולל שליחת כל המסמכים הרלוונטיים כאמור בסעיף ב', עד לתאריך  

 .shdehaan@savion.huji.ac.ilלכתובת: 

 הראיונות יערכו במהלך אוגוסט. 

 

 , ט' אלול תשע"ח. 20.8.18תשובות סופיות יינתנו עד 

 .025882022או  shdehaan@savion.huji.ac.ilהאן, -לפרטים נוספים ושאלות, ניתן לפנות לססקיה דה

 

 

 בהצלחה,

 צוות המחלקה ללימודי הוראה
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