מכללת קיי

בשביל החינוך

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי היא מוסד מוביל להשכלה גבוהה בדרום ,העוסק בהכשרה
להוראה ובהתפתחות מקצועית של אנשי חינוך ,גננות ומורים ,לכל אורך הנתיב המקצועי
המתחיל בהכשרה וממשיך בהתמחות ובלמידה אישית וארגונית .המכללה מהווה מוקד למידה,
מחקר וחדשנות פדגוגית .אנו רואים בחינוך שליחות חברתית ובמורים – מחנכים המסוגלים
להתמודד עם שאלות חברתיות מרכזיות ולהוביל תהליכים של צמצום פערים וקידום סובלנות
בחברה דמוקרטית ומרובת תרבויות.
מכללת קיי שמה לה למטרה להנחיל לסטודנטים ידע אקדמי מתקדם ונרחב ,התנסות מעשית,
כלים ומיומנויות כדי שהם יוכלו להשתלב במערכת החינוך המשתנה בישראל על הצד הטוב
ביותר.
במכללה קיימים שלושה בתי ספר :בית ספר להכשרה ללימודי התואר הראשון ולתעודת
הוראה ,בית ספר ללימודים מתקדמים לתואר שני ובית ספר להתפתחות מקצועית למורי מחוז
דרום .במכללה לומדים גם תלמידים במסגרת מכינה קדם -אקדמית.
כ 5000-לומדים בשנה לומדים במכללה במסגרות השונות .המכללה משרתת את אוכלוסיית
הדרום והנגב משני המגזרים :היהודי והבדואי .הלימודים מתקיימים בשפה העברית ובשפה
הערבית.

נקודות ציון:
• בשנת תשט"ו ) (1954מכללת קיי החלה את דרכה כ"מדרשה למורי כפר".
• בשנת תש"ך ) (1960המכללה הפכה ל"בית המדרש הממלכתי למורים ולגננות".
• בשנת תשמ"ב ) (1982אוחד בית המדרש למורים עם בית המדרש לחנ"ג ושמם הוסב
ל"מכללה לחינוך ע"ש קיי".
• משנת תשע"ד ) (1994המכללה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה כמוסד אקדמי.
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חזון ושליחות
הנגשת השכלה גבוהה לתושבי הנגב והדרום
מכללת קיי ממוקמת בפריפריה גיאוגרפית וחברתית .המכללה מאפשרת לסטודנטים מאזור הנגב והדרום ,אשר רובם דור ראשון
להשכלה גבוהה ,לרכוש השכלה אקדמית ,לרכוש מקצוע ,ולהשתלב בתעסוקה כמורים ומחנכים בישראל.
מכללת קיי רואה בחינוך את הדרך המרכזית לשינוי פני החברה בישראל בכלל ,ובנגב בפרט ומדגישה את המחויבות הערכית,
החברתית והחינוכית של הלומדים והמלמדים לקידום עתיד טוב יותר לתושבי הפריפריה.

חיים בשיתוף בנגב
שילוב התרבויות העשיר המתקיים במכללת קיי משקף את המורכבות האתנית של הנגב .סטודנטים יהודים ובדואים נשים וגברים,
הבאים מרקע תרבותי ,דתי ומגדרי מגוון לומדים ומלמדים במכללה .המכללה מקדמת דיאלוג מתמשך בין הסטודנטים היהודים לבין
הסטודנטים הבדואים ,ורואה בעשייה זו שליחות לאומית .הסטודנטים לומדים על אורח החיים ועל תרבות האחר ,תוך חיזוק ההבנה
הדדית בין בני הקהילות השונות ותוך קידום הסובלנות והחיים בשיתוף.

מצוינות אקדמית
החינוך הוא התשתית לקיומה של מדינת ישראל .הכשרה טובה להוראה מבטיחה מורים איכותיים שישפיעו על פני החברה .לכן
מצוינות אקדמית בהכשרה להוראה היא חלק מהמשימה הלאומית שלקחה עליה מכללת קיי .הלמידה במכללה היא תובענית
והמכללה מאפשרת מגוון מסגרות תמיכה כדי להבטיח שכל סטודנט ילמד ויצליח .חברי הסגל מעורבים במחקר על חינוך ומפתחים
פדגוגיות חדשניות ופרוגרסיביות שבהן הלומד הוא במרכז .בקורסים השונים נעשה שימוש נרחב בדרכי למידה והוראה מגוונות ,כמו:
למידה מבוססת פרויקטים ,למידה מבוססת מקום ,פדגוגיות של הקשבה ופדגוגיות שבהן הלומד פעיל ומכוון את למידתו.

מעורבות בקהילה
מכללת קיי מאופיינת במעורבות רחבה בקהילה בתחומי החברה והחינוך .היא שותפה פעילה בפרויקטים באזור ביישובי הנגב ויוזמת
ומפתחת תכניות רבות המשפיעות ישירות על החינוך במחוז הדרום .אנו מבקשים לבנות קהילה של מנהיגים בחינוך ,יוזמים ובעלי
קול ,שמטביעים חותם של עשייה פורצת דרך .נוסף לכך הסטודנטים פועלים בארגונים שונים מחוץ לכותלי מכללת קיי במסגרת
מחויבות חברתית.
במכללה פועלת עמותה לקידום החינוך התרבות והספורט בה מתקיים מגוון רחב של פעילויות שאינן אקדמיות לילדים למבוגרים
ולאזרחים ותיקים.

הישגים ופרסים:
• תרומה יוצאת דופן לקידום רב תרבותיות ודו קיום – מכללת קיי זוכה פעמיים בפרס מיוחד מטעם אונסקו על תרומתה יוצאת הדופן לקידום
רב-תרבותיות ודו-קיום.
• יוזמה פדגוגית שיש בה תרומה ייחודית להכשרת מורים – מכללת קיי זוכה בפרס הוקרה מטעם שר החינוך על תרומתה הייחודית
להכשרת מורים ועל יוזמה פדגוגית בתכנית שח"ף המסבה אקדמיים למקצועות ההוראה.
• מצוינות בתחום החינוך – מכללת קיי זוכה בפרס עיריית באר-שבע על מצוינות בתחום החינוך.

המשרד לקשרי חוץ ולפיתוח משאבים:
מירב רז ,ראש המשרד08-6402864 ,050-5770540 :
דוא“לmeravr@kaye.ac.il :
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