קורס מנחים פדגוגיים
המרחב לצמיחה מקצועית של ברנקו וייס שמח לפתוח את ההרשמה למחזור השישי
של קורס ההכשרה למנחים פדגוגיים .הקורס מאפשר למורים מעולים ואנשי חינוך מובילים
להתוודע לגישות פדגוגיות ולכלים הייחודיים שפותחו במכון ברנקו וייס ,לרכוש מיומנויות הנחיית
מורים ,ולחזור לבתי הספר ולהעשיר את העשייה הפדגוגית ,ואולי אף להשתלב בהמשך בתכניות
של המכון כמנחי מורים.
זהו קורס הכשרה ייחודי וחוויתי שמכשיר את המשתתפים בו להנחות מורים בבתי ספר.
הקורס נשען על שלושה צירי למידה:
 .1היכרות עם רקע תיאורטי בהקשר להוראה לשם הבנה ,פיתוח חשיבה ולמידה
קונסטרוקטיביסטית
 .2רכישת כלים ומיומנויות להנחיה פדגוגית של מורים ,צפייה במורים ,מתן משוב וליווי פדגוגי
למורים המיישמים את גישת ההבנה בכיתה הגדולה
 .3התנסות פעילה בהנחיית עמיתים ואימונים אישיים בין העמיתים בקבוצת הלמידה
בקורס.
הקורס ,בהיקף של  100שעות אקדמיות ,בהנחייתן של גב' אודליה ורדי  -מנהלת הפיתוח
המקצועי במכון ברנקו וייס וגב' חגית מן  -מנחה בכירה בצוות הפיתוח המקצועי.
הלימודים בשנת תשע"ט יתקיימו בשתי קבוצות מקבילות  :קבוצה אחת תלמד בירושלים,
בקמפוס של מכון ברנקו וייס ,והקבוצה השנייה תלמד במרכז פסג"ה בפתח-תקווה.
בירושלים ,הלימודים יתקיימו אחת לשבועיים ,בימי ראשון אחה"צ15:30-18:45 ,
בפתח-תקווה ,הלימודים יתקיימו אחת לשבועיים ,בימי שלישי אחה"צ15:30-18:45 ,
הקורס כולל גם שני מפגשים מקוונים ומפגש סיום משותף חגיגי לשתי הקבוצות יחד.
הלמידה בקורס הינה חווייתית ,סדנאית ופעילה .היא כרוכה בביצוע משימות בית של קריאה,
חשיבה ,כתיבה ושיתוף עמיתים.
(במהלך הקורס ייתכנו שינויים בתכנית שינבעו מהדברים שיעלו במסגרת הלמידה המשותפת).

מתי הקורס מתחיל?
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עלות 5,300 :ש''ח .ניתן לחלק את התשלום ל 8-תשלומים ללא ריבית .התשלום יתבצע
באשראי ,או במזומן ,או בשמונה המחאות .התשלום חייב להיות מועבר למכון לפני תחילת הקורס.
מה מקבלים בסוף? הקורס מוכר לגמול השתלמות לעובדי הוראה ובנוסף מקנה תעודת
הכשרה יוקרתית .התעודה מוכרת על ידי מרכזי הפסג"ה בארץ ,היחידות ללימודי חוץ של
מכללות החינוך ורשויות מקומיות.

תנאי הקבלה לקורס
 השכלה אקדמית או לימודי תעודה מקצועית
 ניסיון בהוראה ו/או בהדרכת מורים ו/או בהובלת תהליכי למידה
 משלוח קו"ח וטקסט קצר (עד  200מילים) המסביר את המוטיבציה שלך ללמוד אצלנו את
הקורס
את קו"ח והטקסט הקצר יש לשלוח עד  1/9/18לכתובת הדוא''ל:
rishum@brancoweiss.org.il
 לאחר שנקבל קו''ח והטקסט האישי ,נעדכן את המועמדים המתאימים על קבלתם לקורס.
 לתשומת לבכם ,קבלה סופית ורשמית תהא רק לאחר הודעה מטעם צוות המרחב ולאחר
תשלום מלא של שכר הלימוד ,טרם פתיחת הלימודים.

שאלות נפוצות
אפשר להיעדר מפגישות בקורס או שכל המפגשים חובה?
מותר להיעדר מלא יותר משלושה מפגשים במהלך הקורס כולו .כמובן ,במקרה היעדרות – על
המשתתף להשלים את החומר הנלמד ולבצע מטלות שניתנו.
יש מטלות בקורס?
כן ,בין המפגשים ניתנות ,לרוב ,מטלות תרגול.
באמצע הקורס תינתן מטלה מורחבת – שהגשתה חובה.
קבלת תעודה מותנית בהשתתפות פעילה במהלך הקורס ,ביצוע של  70%מהמטלות השוטפות,
וביצוע של המטלה המורחבת.

מחכות לכם,
אודליה ורדי ,חגית מן ותמר שטרן
צוות המרחב לצמיחה מקצועית של ברנקו וייס

