הטכניון  -הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

פיסיקה בחברותא
חי)כ(וך דינאמי 
אנו מזמינים אתכם להצטרף להשתלמות "פיסיקה בחברותא" בטכניון.
ההשתלמות מיועדת למורים לפיסיקה בתיכון ובחטה"ב שבשנה"ל הקרובה ילמדו פיסיקה
במסגרת/כיתה/תכנית שבה לא התנסו בעבר ,או שההתנסות שלהם במסגרת זו הייתה קצרה מכדי
להתמקצע .דוגמאות :מורים חדשים )ניסיון של  0-4שנים( ,מורים יותר וותיקים שיכנסו ללמד
לראשונה בכיתה בה לא לימדו בעבר )פעם ראשונה כיתה יב' ,פעם ראשונה כיתה ט' ,וכד'( ,מורים
שיתחילו ללמד תכנית ייחודית לראשונה ,ועוד – כל מה שחדש עבורכם ותרצו להתמקצע בו יותר.
החברותא שאנו מציעים מבוססת על הפריה הדדית בין מורים מומחים למורים חדשים ולמורים
וותיקים החווים התנסות חדשה בהוראת הפיסיקה ,לומדים ויוצרים ביחד.
ההשתלמות בנויה על שילוב בין ליווי אישי והפרייה קבוצתית .לכל משתלם יוצמד מנחה  -מורה
מומחה בתחום הרלוונטי שבו המשתלם מעוניין להתמקצע .המשתלם והמנחה ייפגשו לאורך השנה
באופן רציף בפורמט שמתאים לשני הצדדים )מקום ,זמן ,מתוקשב ,פנים אל פנים וכד'( .מידי חודש
נקיים מפגש קבוצתי למשתלמים ולמורים המנחים .המפגש יתקיים בטכניון במעבדת הפיסיקה של
הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה .המפגשים ישמשו פלטפורמה ללימוד משותף של פיסיקה
והוראתה ,כמו גם לשיתוף בחומרים ,רעיונות והתלבטויות.
המפגשים הקבוצתיים יתקיימו בימי רביעי בשעות 17:00-19:45 :בתאריכים הבאים:
,10.5.17 ,5.4.17 ,8.3.17 ,15.2.17 ,11.1.17 ,7.12.16 ,9.11.16 ,26.10.16 ,28.9.16
.7.6.17
ההשתתפות בהשתלמות אפשרית באחד משלושה מסלולים:
1

2

3

מורים
מורים לאחר סטאז'
מורים בשנת הסטאז'*
שמנחה הסטאז'
שלהם הוא מורה
מומחה מטעם
"חברותא"*
מורים בשנת הסטאז'*
שבנוסף למנחה
הסטאז' מקבלים ליווי
של מורה מומחה
מטעם "חברותא"*

מתכונת ההשתלמות
מפגשים אישיים עם המורה המנחה
)מורה מומחה של חברותא( אחת
לשבועיים ,ומפגש קבוצתי אחת לחודש
מפגש קבוצתי אחת לחודש

המפגשים השבועיים עם המנחה )מורה
מומחה מטעם "חברותא"( ,נכללים במסגרת
חובות שנת הסטאז' וגמול ההשתלמות
עליהם ניתן דרך השתלמות הסטאז'.

מפגשים אישיים עם המנחה )מורה
מומחה מטעם חברותא( אחת לשבועיים -
ומפגש קבוצתי אחת לחודש.

גמול
 60שעות השתלמות
עם ציון
 30שעות השתלמות
עם ציון

 60שעות השתלמות
עם ציון

* מועדי המפגשים החודשיים אינם מתנגשים במועדי המפגשים של תכנית הסטאז' בטכניון

מרכזת ההשתלמות :אלינה קולטון – 052-5918284 , alinacolton@gmail.com
ליווי אקדמי :פרופ"מ שולמית קפון

להרשמה מלאו את הטופס כאן
נשמח לראותכם!

