אורות ישראל
מכללה אקדמית לחינוך
מייסודן של מכללות מורשת יעקב ואורות ישראל
בס"ד
שם הקורס :קורס מורים חונכים שלב א
שנה"ל תשפ"א
שם המרצה :אלעד חמיאל
מסלול/התמחות :מורים חונכים
היקף שעות 30 :שעות אקדמאיות
תוכן הקורס ומטרות הקורס:
מחקרים שנעשו בתחום ,מצאו כי מורים רבים פורשים ממקצוע ההוראה שנים ספורות לאחר שהתחילו את
עבודתם .בכדי להקל עליהם את ההשתלבות ,כל סטאז'ר בשנתו הראשונה בהוראה מחוייב בליווי של מורה
ותיק שמדריך ומנחה אותו לאורך השנה .אחד מתנאי הסף למורה חונך הוא לעבור קורס חונכים – בעבר,
או ב מהלך שנת החניכה .מורה חונך שלא עבר קורס חונים רישמי לא יכול לחנוך סטאזרים ולקבל גמול על
ההנחיה .מכללת אורות מציעה למורים חונכים בפועל (חונכים סטאז'ר בשנת הלימודים תשפ"א) קורס מנחים
היברידי – המשלבמפגש בודד פרונטלי ,למידה מקוונת מהבית – בזמן על פי בחירתכם ושני מפגשים און-
ליין בזום.
ראשי פרקים/יחידות הוראה בקורס:
זכויות וחובות הסטאז'ר והמורה החונך
תפקיד החונך
כלים לחניכה אפקטיבית
התמודדות עם התנגדויות בחניכה
תפקיד המורה ,המורה כמוביל קבוצה
חקר מקרה
העברת משובים מצמיחים
חניכה תוך כדי שימוש באמצעי מדיה
דרישות הקורס
הקורס מוכר למטרת גמול השתלמות ולהכרה כמורה חונך .הקורס מסובסד על ידיד משרד החינוך ,ועלות
הקורס  ₪ 65בלבד .יש לעמוד בדרישות הנוכחות במפגשים וביצוע מטלות הלמידה המקוונת.
דרכי התקשרות עם המרצה
במיילchamielad@gmail.com :
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