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מתוכנית אקדמיה כיתה למו"פ התנסות בהוראה
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תהליכי חקר הפרקטיקה

כלים
•למידה
•קהילות מקצועיות לומדות

אוכלוסייה
œŒ
•מורים מכשירים

מטרה

•שיפור בתי הספר
•הכשרת סטודנטים

חלוקת עבודה
פיתוח מקצועי

קהילה מקצועית לומדת של
מורים מכשירים

•מובילים אקדמיים
(מד"פים)
•סטודנטים

Ö

קהילה

חוקים
חובת למידה

קהילה מקצועית לומדת של
מובילות אקדמיות פדגוגיות לשם
פיתוח וניהול של הידע

Engeström & Sannino (2020): From mediated actions to heterogenous coalitions: four generations of activity-theoretical studies of
work and learning, Mind, Culture, and Activity

קול קורא תשפ"ב

דגם עמיתי אקדמיה ודגמי ביניים

עמיתי האקדמיה

קהילה מקצועית
לומדת אקדמיה כיתה

אקדמיה-כיתה

מעבר של מרצים לשדה
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
פיתוח מקצועי של המורים המכשירים
במסגרת הקהילות

קול קורא תשפ"ב
פרמטרים פדגוגיים

מסורתי

אקדמיה-כיתה

קהילת אקדמיה-כיתה

עמיתי אקדמיה

היקף שעות

בהתאם לנהלי
המכללה

יסודי וגיל רך
שלושה ימים בבית
הספר (או יומיים ו 60
שעות גמישות)

יסודי וגיל רך
שלושה ימים בבית
הספר (או יומיים ו 60
שעות גמישות)

מרכז כובד הלמידה של
הסטודנטים עובר לבית הספר
המכשיר

על יסודי
יש אפשרות ביומיים
התחלה בספטמבר

על יסודי
יש אפשרות ביומיים
התחלה בספטמבר

תפקיד המובילה
האקדמית
(המדפי"ת לשעבר)

מפגשים קבועים
עם הסטודנט.ית

מפגשים קבועים עם
הסטודנט.ית .ובנוסף,
שעה קבועה במערכת
לפגישה של המורה
המכשירה והסטודנט.ית

הקמה והובלה של
קהילת 'אקדמיה-כיתה'
בסדירות בית הספר.

יוזמה ותיאום של העברת
תהליכי למידה (קורסים)
נוספים לתוך מרחבי בית הספר
והתאמת הקורסים להקשר
הבית ספרי .בנוסף להובלת
קהילת 'אקדמיה-כיתה'.

מספר סטודנטים
בבית הספר

אין מינימום

אין מינימום

 5ומעלה

 10ומעלה

עלות סטודנט

₪ 1260

₪ 8,500

₪ 14,000

₪ 18,500

תקצוב בסיסי למורים
מכשירים

פיתוח מקצועי ,תקצוב
מוגדל למורים מכשירים

תקצוב מעבר מרצים להוראה
בשדה

רכיבי התקצוב

קול קורא תשפ"ב
עלות ממוצעת לסטודנט
(תכניות איכות)

אחוז הסטודנטים
(תכניות איכות)

₪ 15,000

₪ 12,000

₪ 9,000

₪ 6,000

₪ 3,000
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