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דגם עמיתי אקדמיה ודגמי ביניים
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לומדת אקדמיה כיתה

עמיתי האקדמיה

אקדמיה-כיתה

קול קורא לצוות חוקרים מכללתי ונציג 
מבתי הספר עמית אקדמיה לחקור את 
תהליך היישום וההשפעה על ההכשרה

הקמה של קהילות מקצועיות לומדות 
בתוך בית הספר המכשיר
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הבית ספרי. בנוסף להובלת 
קהילת 'אקדמיה-כיתה'.

הקמה והובלה של 
קהילת 'אקדמיה-כיתה' 

בסדירות בית הספר. 
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הסטודנט.ית. ובנוסף, 
שעה קבועה במערכת 
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10 ומעלה 5 ומעלה אין מינימום אין מינימום מספר סטודנטים 
בבית הספר
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