לכבוד,
המורה/הגננת בשנה הראשונה בהוראה
הנדון :סדנאות לגננות ולמורים חדשים בשנה הראשונה לאחר ההתמחות  -שנה"ל תש"ף
אנו מברכים אותך לקראת סיום לימודיך ומאחלים לך הצלחה בכניסתך לשנה הראשונה בהוראה .כמורה/גננת חדש/ה את/ה
זכאי/ת למערך ליווי הכולל סדנת עמיתים וליווי אישי בבית הספר/אשכול גנים ,כמפורט במסמך שקיבלת ממשרד החינוך.
בשנה שלאחר ההתמחות ,עליכם להירשם לקורס חובה המיועד לעובדי הוראה חדשים ,והוא כולל מפגשים קבוצתיים וליווי
אישי .הקורס מיועד רק למי שעוסק בהוראה באותה השנה.
היקף הקורס 30 :שעות ,מוכר לקידום במתווה הפיתוח המקצועי .בנוסף  20שעות ליווי אישי.
קורס זה הינו חובה לעובדי הוראה חדשים ,לצורך קידום בדרגות .יש לתאם עם המנהל/ת המפקח/ת את בחירת המלווה.
המלווה יכול להיות החונך משנת ההתמחות ,או מורה ותיק אחר שסיים או לומד בקורס להכשרת חונכים.
עובד הוראה חדש המשתלב במסגרת נוספת לפיתוח מקצועי ,בהשתלמות מוסדית על פי בקשת מנהל/מפקח ,יוכרו לו עד עוד
 30שעות נוספות.
במקביל לרישום במכללה (החל מחודש אוגוסט) יש למלא טופס שיבוץ מקוון  -רישום בממשק המורים המתחילים במשרד
החינוך .לרישום היכנסו לאתר היחידה לכניסה להוראה  גננות ומורים בשנים א'-ב'  מידע וטפסים  ולקישור:
להקלדת פרטים לטופס מקוון לעובדי הוראה חדשים  -תאום מורה/גננת מלווה.
במכללת קיי ייפתחו סדנאות בנושא" :משאבי צמיחה למורים חדשים".
הקורס מדגיש גישה המאופיינת באוטונומיה ,מכוונות עצמית ,יוזמה ופרואקטיביות .בכל הסדנאות מושם דגש על תהליך למידה
מחוויות ומ אירועים מקצועיים מהשדה באמצעות מחקר פעולה ,למידה מהצלחות ,ועוד .הסדנאות מכוונות לבניית הידע
והמיומנויות הנדרשות למורה בתחילת דרכו המקצועית .חלק מהקורסים יתקיימו ביישובים ובבתי הספר בהם מתקיימות
חממות .שימו לב ,בחממות יתכנו שינויים בשעות הפעילות.
בשנה זו תתקיימנה סדנאות בימים :א' ,ב' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  16:15-18:45וביום ו' בשעות .09:00-11:30
הסדנאות תפתחנה בנובמבר  -או בתחילת דצמבר  .2019מועד פתיחת הסדנאות בחממות  -יימסר בהמשך.
הקורס מתוקצב על ידי משרד החינוך וכרוך בדמי רישום בסך  ₪ 65אותם יש לשלם בכרטיס אשראי ע"י מילוי הפרטים בטופס
זה .לא תאושר השתתפות בסדנא ללא תשלום מראש.
לאחר מילוי הטופס ניתן להעבירו  -לפקס שמספרו  08-6402880או במייל  Growth_Resource@kaye.ac.ilאו למסור ידנית
במשרד היחידה לכניסה להוראה בחדר  ,409או להשאיר בתיבת שירות בכניסה לחדר.
מידע על מועד הפתיחה ,המרצה והכיתה יישלח רק לנרשמים שהסדירו את התשלום.
לשאלות ולבירורים נוספים ,ניתן לפנות למזכירות היחידה כרמלה או רינת בטלפון  08-6402880 / 08-6402884או במייל
היחידה  ,Growth_Resource@kaye.ac.ilאו להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו  -משאבי צמיחה.

בברכת שנה מוצלחת והנאה מההוראה
ד"ר חיה קפלן,
ראש משאבי צמיחה
יחידה ניסויית לכניסה להוראה

טופס הרשמה לסדנת "משאבי צמיחה בשנה הראשונה בהוראה" במכללת קיי בשנה"ל תש"ף
אני מעוניין/ת להירשם לסדנא ביום( :יש לסמן בעיגול יותר מאפשרות אחת רצויה)
סדנאות כלליות במכללה:
סדנא ביום ב'
סדנא ביום א'
16:15-18:45
16:15-18:45

סדנא ביום ד'
16:15-18:45

סדנא ביום ג'
16:15-18:45

סדנאות ייחודיות במכללה או בחממות יישוביות/בית ספריות:
סדנא חממה בית
סדנא למורים
סדנא נפרדת לגננות
יום ג'
ספרית בביה"ס
במסגרות החינוך
16:15-18:45
אלהוזייל ברהט
המיוחד
יום ד'
למורים שעובדים
סדנא נפרדת לגננות
16:00-18:45
בביה"ס בלבד
שעובדות בב"ש בלבד
ביום ב'
יום ב'
15:30-18:00
16:15-18:45
סדנא למורים
במסגרות החינוך
המיוחד
במגזר הבדואי
יום ב' 16:00-18:45
סדנא ייעודית
למורים שעובדים
בב"ש בלבד
יום ב'
16:15-18:45

חממה בשגב שלום
למורים שעובדים
בשגב שלום בלבד
ביום ד'
15:00-17:30
מורים שעובדים בב"ש
מקיף ו' בלבד
יום ג'
15:30-18:30

סדנא חממה במתנ"ס
בחורה למורים
שעובדים בחורה בלבד
ביום ה'
15:00-17:30
סדנא חממה בכסייפה
למורים שעובדים
בכסייפה בלבד
ביום ד'
15:00-17:30

סדנא ביום ו'
09:00-11:30

סדנא ביום ה'
16:15-18:45

סדנא חממה (אזורית)
באבו תלול למורים
שעובדים באבו תלול
ביום ד'
15:00-17:30

סדנא חממה בשער
הנגב למורים שעובדים
בשער הנגב בלבד
ביום ד'
15:00-17:30

סדנא חממה בפסג"ה
בדימונה למורים
שעובדים בדימונה
ביום ד'
16:00-18:30
סדנא חממה בלקיה
למורים שעובדים
בלקיה בלבד
ביום ה'
15:00-17:30

חממה בערערה למורים
שעובדים בערערה
בלבד
ביום ד'
15:00-17:30
סדנא בפסג"ה ברהט
למורים שעובדים ברהט
בלבד
ביום ב'
15:30-18:00

אין ברישום זה משום מחויבות מצדינו לפתוח סדנאות ייעודיות .אין לשנות יום לאחר הרישום.
פרטים אישיים :חובה למלא את כל המשבצות בכתב ברור
שם משפחה
שם פרטי
תאריך לידה

מספר ת.ז ( 9ספרות)
כתובת מייל (נא לכתוב ברור)
טלפון
כתובת

טלפון נייד
עיר

למדתי לתואר במוסד
אקדמי
עובד/ת בבית ספר  /גן
(הקף/י בעיגול)
סמל המוסד

רחוב
למדתי לתעודת הוראה
במוסד
שם בית הספר  /גן

העסקה בתנאי רפורמת אופק חדש
כן  /לא (הקף/י בעיגול)
תאריך

מקור
מספר
סיימתי סטאז' בתאריך

ביישוב

דרום

מיקוד

במסלול ובהתמחות

מגזר

שם מנהל/ת ביה"ס
 /מפקחת
במקצועות

בכיתות
חתימה

נשמח לסייע בכל שאלה :בטלפון ,08-6402884 ,טלפקס  08-6402880או במיילGrowth_Resource@kaye.ac.il ,
ניתן למסור טופס זה לכרמלה או רינת בחדר  ,409או לשים בתא שבכניסה לחדר ,או לשלוח לפקס או למייל.
יש לשלם דמי רישום בסך ( ₪ 65ישולם בתשלום אחד בהוראה טלפונית) דרך טופס זה ,או בטלפון .08-6402884/0
מספר ת.ז
שם בעל הכרטיס
מספר הכרטיס

תוקף הכרטיס

〵

צפון

