מדינת ישראל

משרד החינוך
מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה
אגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה

יום שלישי י' תמוז תשע"א
 23יולי 3122

הנחיות לתהליכי הפיתוח המקצועי בדרגות  7-9לשנת תשע"ב

א .מתכונת הלמידה:
 פרק הזמן הנדרש לעליה בדרגה הינו שלוש שנים ,מתוכן שנתיים
במוסד אקדמי ושנה נוספת מתוך תכניות מתווה דרגות 2-7
 היקף הלימודים בכל דרגה יתחלק כדלקמן;
 oהלימודים במוסד האקדמי יתקיימו במהלך שנתיים בהיקף של
 261שעות ,מתוכן  :1שעות עיוניות ו 71-שעות ליווי אישי והנחיית
עמיתים
 oבשנה הנוספת מתוך השלוש (שנתיים ילמד באקדמיה) ילמד עובד
ההוראה  71שעות מתוך מתווה דרגות 2-7
 oעובד ההוראה יחליט על סדר הלימוד עם מנהל בית ספרו ,אין
הכרח ללמוד באקדמיה ברצף של שנתיים

ב .הנחיות מנהליות לשנה"ל תשע"ב:
 .2בשנה"ל תשע"ב יתפתחו עובדי הוראה בתכניות מדרגות  8ו9-
(דרגה  8הינה המהלך מדרגה  7לקראת דרגה  ,8וכך לגבי דרגה )9
 .3עובד הוראה אשר לו שנתיים לקבלת הדרגה הבאה ,ולמד בשנה"ל
תשע"א  71שעות ,ילמד בשנתיים הבאות בתכניות מדרגות 8-:
בהיקף של  261שעות באחת מהמוסדות האקדמיים שאושרו לכך
ע"י משרד החינוך
 .4עובד הוראה שלמד בשנה"ל תש"ע ושנה"ל תשע"א בהיקף 231
שעות במסגרת פיתוח מקצועי ,ובשנה"ל תשע"ב מסיים את
לימודיו לדרגה ,רשאי ללמוד בשנה"ל תשע"ב  71שעות עפ"י
המתווה מדרגות 2-7
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עובדי הוראה בדרגות אילו בשנת שבתון ,רשאים ללמוד עד 321
שעות;  261שעות ממתווה בדרגות  8-:ו 71 -שעות ממתווה דרגות
2-7
עובד הוראה הלומד לתואר אקדמי שני או שלישי בתחומי החינוך
וההוראה יזוכה ב 261 -שעות עם הצגת תעודת הזכאות לתואר.
עובד הוראה ללא תואר אקדמי יתפתח מקצועית מדרגות 411 2-7
שעות במהלך  5שנים
עובדי הוראה בעלי תואר דוקטור מוכר ע"י המדינה ,יפנו למכללות
האקדמיות לחינוך ולבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות שברשימה
המאושרת ע"י המשרד ,ותבנה יחד איתם תכנית ייחודית העונה
להשכלתם ולניסיונם .בכל מקרה תכתב עבודה בהתאם למתבקש
בדרגות 8-:
עובדי הוראה הנכנסים לתכנית התקשוב הלאומית ילמדו במסגרת
התכנית בהיקף של  71שעות( ,פתוח מקצועי בית ספרי ותחומי
דעת)
בשנתיים הבאות ,תשע"ג-ד ילמדו  261שעות במוסדות האקדמיים
בהתאם לכללי הלמידה בדרגות 8-:
עובדי הוראה בחינוך הקדם יסודי ,הנכנסים בשנה"ל תשע"ב
לאופק חדש ,ילמדו  71שעות במתווה הפתוח המקצועי של החינוך
הקדם יסודי .בשנתיים הבאות ,תשע"ג-ד ילמדו  261שעות בהתאם
לדרגות  8-:במוסדות האקדמיים

ג .הנחיות למורים בחצאי דרגות:
 .2ככלל ,כל האמור לעייל ,מחציתו הינה הדרישות לעובדי הוראה
בחצאי דרגות
 .3עובד הוראה שלמד  71שעות בשנה"ל תשע"א ,ילמד בשנה"ל
תשע"ב  41שעות( ,יחד  :1שעות והמשרד ישלים את השעות לכדי
 216שעות הנדרשות לדרגה) .בנוסף ילמד בשנה"ל תשע"ב קורס
נוסף של  41על מנת שיצבור בשנה"ל תשע"ב  41שעות ,לדרגה
הבאה
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75
שעות
במוסד
אקדמי

התחלת דרגה חדשה

השלמת חצי דרגה 60+30

עד  210במהלך  3שנים

(המשרד משלים ל)105-

30

שנת
תשע"ג

שעות
ממתווה
דרגות
1-6

מחצית
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תשע"ב

30
שעות
ממתווה
דרגות
1-6
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60
שעות
ממתווה
דרגות
1-6

שנת
תשע"א

 .4עובד הוראה שיכנס בשנה"ל תשע"ב לשנתו הראשונה לקראת
הדרגה הבאה והינו בחצי דרגה ,ילמד בשנה"ל תשע"ב 86 ,שעות
ובשנה"ל תשע"ג  41שעות (יחד  216שעות לקדום בדרגה) ,ו 41 -
שעות באותה שנה על מנת שיצבור  71בשנה
השלמת לדרגה
והתחלת דרגה חדשה

 30שעות
ממתווה
דרגות 1-
6

מחצית
שניה של
שנה שנייה

התחלת חצי דרגה

 30שעות
ממתווה
דרגות 1-
6

מחצית
ראשונה של
שנה שנייה

 75שעות
במוסד
אקדמאי

כל ההנחיות שלעייל ,תקפות לשנה"ל תשע"ב.
לקראת תשע"ג תתפרסמנה הנחיות חדשות.

שנה
ראשונה

