מלגת תכנית "אקדמיה כיתה"
•
•
•
•
•
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מחייבת  12שעות שהייה בבית ספר מדי שבוע ,החל מחודש אוגוסט לשנת לימודים רצופה.
יום ראשון הינו יום אחיד בו יש קורסים שדורשים ביקורים בבתי הספר ונוח גם לסטודנטים
באקדמיה כיתה .יום הליווי של מתרגל מהטכניון.
כל סטודנט יצטרך לתת  360שעות סה"כ בשנת לימודים.
חלק מהשעות הן בעלות קרדיט אקדמי .לדוגמה :קורסי התנסות או קורס מבוא לחינוך  1או
מבוא לחינוך .2
הגמישות בתיאום השעות עם המורה ובית הספר.
מקבלים מלגה של  ₪ 7,000ובנוסף ₪ 1000 ,לנסיעות.
פתוחה לכל הסטודנטים בכל מסלולי ההוראה (לא לתעודת הוראה בלימודי חוץ).
פרטים מלאים באתר הפקולטה
מלגות פיס בשילוב מלגות מותנות של משרד החינוך

•

•

מטרת התכנית לגייס סטודנטים איכותיים ,שיוכשרו להוראה וילמדו את המקצועות מתמטיקה,
פיסיקה כימיה ,וביולוגיה ברמה של  5יחידות לימוד ,באזורי הפריפריה הגאוגרפית ו/או
החברתית כדי להשביח את ההוראה ולהעלות את הישגי התלמידים ולתרום לצמצום פערים
בחברה הישראלית.
התכנית מיועדת לסטודנטים במסלולים מתמטיקה ,פיסיקה ,כימיה וביולוגיה לתואר ראשון
ותעודת הוראה או לתואר שני ותעודת הוראה מבטים  1ומבטים )2
הטבות וחובות משתתפי התכנית

•
•
•
•

מלגה ממפעל הפיס בסה"כ ₪ 10,000
כל מקבלי המלגות חייבים במעורבות חברתית במהלך השנה בה ילמדו לימודי הוראה ,בהיקף
של  4שעות שבועיות או  100שעות בשנה.
המלגה תוענק בתום שנת הלימודים בתאריך  ,31.8.2018לאחר דיווח על ביצוע המחויבות.
סטודנט שמקבל מלגה זו ממפעל הפיס ,במסגרת אחרת ,לא יהיה זכאי למלגה נוספת ממפעל
הפיס במסגרת תכנית ההכשרה להוראה.
מלגה מותנת ממשרד החינוך

•
•
•
•
•

מלגה מותנת ממשרד החינוך בסך ₪ 11,500
כל סטודנט שתאושר השתתפותו בתכנית ואינו מורה בפועל ,יקבל מלגה מותנת על סך 11,500
.₪
כל מקבלי מגלה מותנת זו מתחייבים לעבוד במערכת החינוך במשך שנתיים ,בהיקף של 2/3
משרה לפחות בכל שנה בתום לימודיהם (כולל שנת סטאז')
בית הספר בו ילמד הסטודנט הינו פריפריה חברתית וגאוגרפית ,כלומר ,מדד טיפוח בית ספרי 4
ומעלה.
השתתפות בפעילות קהילת המלגאים – שני ימים מרוכזים לאורך שנת הלימודים.

שאלות ותשובות
•

איזו אינטראקציה קיימת עם ההורים במסגרת אקדמיה כיתה?

הפעילות של אקדמיה כיתה מחולקת  70%הוראת התכנים עם המורה המנחה (מורה בצמד) ו30% -
פעילויות נוספות לבקשתכם.
לדוגמה :השתתפות ביום הורים ,השתתפות בשיחה עם היועצת (לאחר אישור הורי התלמיד) ,השתתפות
בטיולים שנתיים ,הכנת טקס יום השואה או צפייה במורה שאינו מתחום הדעת שלכם.
כל דבר שמעניין אתכם ויכול לתרום לכם.
•

במסגרת ה 70% -של הוראת התכנים ,האם אני עצמאי?

התכנית בנויה בצורה הדרגתית ומתפתחת .בתחילה רק צפייה במורה המנחה ,מאוחר יותר הוראה
פרטנית של תלמיד אחד או הוראה של קבוצת תלמידים בתוך הכיתה או מחוצה לה וכשאתם מרגישים
בטוח  ,הוראה של הכיתה .לכל סטודנט תבנה תכנית בהתאם להנחיה והאינטראקציה עם המורה
המנחה.
בכל מקרה אין כיתה באחריותכם הבלעדית.
הרעיון של אקדמיה כיתה הוא לימודי שוליה.
התכנית של הטכניון הינה תכנית לאומית.
אין היום מספיק מורים מקצועיים ובתחומי המדעים והמתמטיקה.
•

כיצד נעשת ההתאמה בין הסטודנטים לבתי הספר?

מנסים לבצע התאמה אישית .הפקולטה בטכניון בוחרת בתי ספר בקרבת הטכניון ,במחוז חיפה.
•

מה עושים בפועל?

במסגרת ה 70% -מלמדים בכיתות בצמוד למורה המנחה .יש פגישה שבועית עם המורה המנחה ויגיע
אחת לתקופה מתרגל מהטכניון לבית הספר.
 30%כפי שנאמר קודם ,ההתנסות נתונה לבחירת הסטודנט ,בתיאום עם בית הספר ,לאלו פעילויות הוא
מעוניין להיחשף ולהתנסות.
סה"כ יש לתת  360שעות בשנת לימודים .חובה להגיע כל שבוע לבית הספר ליום אחד לפחות .ניתן
לאזן את מספר השעות בשבוע לפי עומס הלימודים.
לדוגמה ,בספטמבר אפשר להגיע יותר ,בתיאום עם המורה.
המעקב אחר שעות הפעילות בבית הספר בחתימת הסטודנט ,המורה והמנהל.

