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  2013 מברדצ – 25  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
   ממדרשה למכללה אקדמית...גם זה קרה במהלך שישים שנה :עםהּפ

  

   אקדמיתמכללה, סמינר, בית מדרש, מדרשה

  2:המילון גורס

  קדמיה נמוך מאוניברסיטה או א,בית ספר גבוה: מדרשה

  בית ספר להכשרת מורים בלועזית סמינר: בית מדרש למורים

  בית מדרש למורים: סמינר

  ]'בלועזית קולג[בית ספר על תיכוני  :מכללה

   בישראלים אלהשימוש במונח

לתיאור מגוון רחב של מוסדות לחינוך העוסקים ברובם בחינוך בלתי  :מדרשה

לימוד , עיון: משמעה ו'ִמְדָרׁש': מקור המילה. התמחות בתחום מסוים; פורמלי

בית  שמשמעותה )הַרסַ ְד מַ ( َمْدَرَسةהמילה , ערביתקיימת במקבילה דומה  .ומחקר

  .ספר

;  שנתיים בומשך הלימודים; מוסד להכשרת מורים :]סמינר[למורים בית מדרש 

    .הלומדים הם בוגרי תיכון בעלי תעודת בגרות

תחומי הלימוד במוסד ; מתן השכלה גבוההסק במוסד העו :אקדמית מכללה

, בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה. המגוונים ומשתנים בהתאם לסוג המכלל

מוסד ישראלי רשאי לתאר עצמו כמכללה אקדמית רק אם קיבל אישור לכך 

; ) .B.Ed(המכללות מעניקות תואר אקדמי ראשון . המועצה להשכלה גבוההמ

לפי שעה  )..M.Ed(מעניקות גם תואר אקדמי שני , כמו גם מכללת קיי, חלקן

המחקר במכללות  . להעניק תואר דוקטורמכללה אקדמית אינה מוסמכת

  .                   האקדמיות מצומצם יחסית למחקר באוניברסיטאות

                                                 
  ר עדית שר "ד 1
  .2007, י מישורמילון ההווה שושנה בהט ומרדכ 2
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 ממדרשה חד שנתית למורי כפר עד - מכללת קיי - גלגוליו של מוסד להכשרת מורים

  : ותאריםכינויים - 3ש קיי"למכללה אקדמית לחינוך ע

  

  מורה לא מוסמך -  בנגבלמורי כפר חד שנתית מדרשה  1954

  מוסמךלא מורה  - לחינוך בנגב המדרשה הממלכתית  1957

   מורה מוסמך- לחינוך בנגב המדרשה הממלכתית     1959

   מורה מוסמך- הממלכתי למורים ולגננות) הסמינר(בית המדרש   1961

   מורה מוסמך בכיר- הממלכתי למורים ולגננות) הסמינר(בית המדרש   1971

תלת שנתי מורה ;  דו שנתי מורה מוסמך- 'כללה בדרךמ'-מכללת קיי  1976

  מוסמך בכיר

  מורה מוסמך בכיר - ]יחוד עם בית המדרש לחינוך גופניא [מכללת קיי  1983

 2007משנת ; .B.Edתואר ראשון  - ש קיי"ע המכללה האקדמית לחינוך    1992

     .M.Edתואר שני 
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