קורסים להכשרת מורים חונכים
מורה יקר/ה,
כשמפגש עם מורה חדש/ה מעורר בך רגשות כמו הזדהות ואמפתיה לצד סקרנות להיכנס
לעולמו ,כשמפגש עם מורה חדש/ה מעורר בך רצון לקדם את תחושת המסוגלות שלו/ה.
אם הוותק והניסיון שצברת בהוראה ובחינוך מעוררים בך רצון לנתינה וליווי של המורה
החדש .אם את/ה מחפש אתגר והתפתחות מקצועית ,ומעוניין/ת להשפיע על תהליכי
הקליטה של מורים/ות חדשים/ות.
את/ה מוזמן/ת להצטרף לקורס חונכים במכללת קיי.
תהליך החניכה מעניק למורים/ות החונכים/המלווים פיתוח והעצמה אישית ומקצועית
כאחד והזדמנות לאופק מקצועי עתידי.
בשנה"ל תש"ף יפתחו במכללת קיי הקורסים הבאים:
 קורסי חונכים שלב א'  30 -ש"ש המיועדים למורים שיחנכו בפועל בשנה"ל תש"ף
 קורסי חונכים שלב ב'  30 -ש"ש המיועדים אך ורק למי שסיימו את שלב א' ויחנכו בפועל
גם במהלך הכשרה זו בשנה"ל תש"ף.
 נשקלת אפשרות לפתיחת קורסים מקוונים  -להכשרה בשלב א' ובשלב ב'
 בתום הכשרה של  60ש"ש תינתן תעודת מורה חונך שלב א' ושלב ב'.
 לכל המסיימים שלב א' (שאינם ממשיכים לשלב ב') יינתן אישור על סיום קורס הכשרת
חונכים של  30ש"ש.
 ימי הלימוד ומקום ההכשרה משתנים.
למידע ופרטים נוספים:
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מידע כללי על מורים חונכים
מי יכול להיות מורה חונך/מלווה?
 מורים המועסקים במערכת החינוך ומופיעים במערכות המשרד.
 מורים בעלי וותק של ארבע שנים לפחות בהוראה.
 מורים מעולים מצוות בית הספר המשמשים דוגמה לדור המורים החדש וקיבלו המלצה
ממנהל/ת בית הספר למלא את התפקיד.
 מורים המלמדים בשכבת הגיל ואת תחום הדעת של המורה החדש.
 מורים בוגרי הכשרת חונכים ,או משתתפים בהכשרה במקביל לעבודתם כחונכים או
כמלווים.
 מורים חונכים ומלווים אינם יכולים להיות מנהלים/ות או סגני/ות מנהלים/ות בבית
הספר.
 גמול חונכות כגמול שלישי מותנה באישור מנהל/ת מחוז.
 מורים שנבחרו על ידי מנהל/ת בית הספר.
מה נדרש מכם בתפקיד מורים חונכים
תפיסת עולם המאמינה כי “לא נולדים מורים ,אלא לומדים להיות מורים" ורצון אמיתי להיות
שם בעבור המורה החדש ולתמוך בו מקצועית ,רגשית וארגונית בתחילת עבודתו כמורה
בבית ספרכם:
 אחריות לכל היבטי הקליטה של המתמחה בבית הספר.
 מפגש שבועי שעתי הקבוע במערכת השעות.
 צפייה בשיעורי המתמחה ומתן משוב מקצועי ומקדם.
 הזמנת המתמחה לצפייה בשיעוריכם ולהזדמנויות למידה נוספות.
 שותפות עם המנהל/ת בתהליכי הערכת המתמחה ,הערכה מעצבת באמצע השנה
והערכה מסכמת בסיומה.
מה עליכם לעשות כדי להתמנות למורים חונכים או מורים מלווים בבית ספרכם?




לוודא שאתם עומדים בתנאים לתפקיד המפורטים לעיל.
לפנות למנהל/ת ולברר אם יהיה מורה מתמחה או מורה חדש שילמד בבית הספר
בשנת הלימודים הבאה ותוכלו לחנוך אותו/ה.
לברר עם המנהל/ת אם נכון מבחינת התאמתכם לתפקיד ,התפתחותכם המקצועית
וצורכי בית הספר למנותכם לתפקיד.

גמול כספי לחונכים
אנו שמחים ליידע כי משנת הלימודים תשע“ח גמול החונכות משולב בהרכב השכר של
המורים החונכים ,בשתי הרפורמות ומשולם בתלוש השכר על פי המפתח הבא:
 2.4%לחניכת מתמחה 4.8% ,לחניכת שני מתמחים ו 7.2%-לחניכת שלושה מתמחים.
 אפשר לחנוך עד שלושה מתמחים.
גמול כספי למלווים
גמול התפקיד הוא עבור  20שעות ליווי שנתיות ומשולם באמצעות המכללות או
האוניברסיטאות.

