
    

  דף מידע למועמדים לקורס להוראת עברית
  היחידה להוראת עברית בבית הספר לתלמידים מחו"ל מקיימת קורס להוראת עברית כשפה זרה. הקורס

  יתקיים במתכונת משולבת של למידה עצמאית, מפגשים פרונטליים וחלק מעשי, הכולל צפייה בשיעורי

  כולל  הקורס,  בדרישות  העומדים  . 2022   ספטמבר  -  אוגוסט  בחודשים  הקיץ  באולפן  והוראה  ביחידה  האולפן

  ההוראה באולפן הקיץ, יקבלו תעודה של מורה לעברית כשפה זרה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.

  מועדי הקורס
  . 2022   ביוני 9   חמישי  ביום  ויסתיים 2022   בפברואר 3   חמישי  ביום  יתחיל  הקורס

  הבא:  לפי הפירוט  חמישי  המפגשים בקמפוס הר הצופים יתקיימו בימי

  הפתיחה  מפגש 18:00-14:30   - 2022   פברואר 3 

  ) 9/6   , 2/6   , 26/5   , 19/5   , 12/5   ( 18:00-14:30  2022   ביוני 9   עד  במאי 12 

 2022   ביולי 28-27   וחמישי  רביעי  ימים  הקיץ:  לאולפן  היערכות  ימי

 2022   בספטמבר 21   עד  באוגוסט 3   (בתשלום):  הקיץ  באולפן  ההוראה

  פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

  מבנה הקורס
  הקורס מורכב מארבעה חלקים:

  ונושאים  החדשה  העברית  של  הפועל  מערכת  החדשה,  העברית  תחביר  בנושאים:  העוסק  עיוני  חלק  . 1 

  בהוראת שפה זרה. חלק זה יילמד באופן עצמאי במערכת המודל באמצעות יחידות הוראה. המשתתפים

  יקבלו משוב והנחיה ממנחה אישי ממורי היחידה לעברית.

  הלימוד.  בכיתות  בהוראה  ויתנסו  בשיעורים  יצפו  המשתתפים  שעות: 16   של  בהיקף  צפייה  . 2 

  הקיץ.  באולפן  להוראה  הכנה  עמיתים,  בהוראת  התנסות  נוספים,  עיוניים  נושאים  פרונטליים:  מפגשים  . 3 

  נוסף.  מורה  עם  ביחד  הקיץ  באולפן  בכיתה  ְיַלּמדּו  המשתתפים  הקיץ:  באולפן  בהוראה  התמחות  . 4 

  במהלך הקורס או באולפן הקיץ ייערכו שיעורי מבחן מעשיים שהם תנאי לקבלת התעודה.

  הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות.

  הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות.
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  קבלה והרשמה
  עדיפות תינתן למורים  הקורס פתוח לסטודנטים ולבוגרי אוניברסיטה הדוברים עברית ברמת שפת אם.

  .  מכהנים  ולסטודנטים לתעודת הוראה

  הקבלה לקורס תיקבע לאחר ריאיון אישי, ותשובות יינתנו במהלך חודש ינואר.

  רק מועמדים מתאימים יוזמנו לריאיון.

  הגשת המועמדות לקורס.  טופס  המעוניינים להגיש מועמדות לקורס מתבקשים למלא את

  שכר הלימוד
  ש"ח. 6,500   הוא  למתקבלים  הלימוד  שכר

  ש"ח. 5,500   הוא  מכהנים  למורים  הלימוד  שכר

  ש"ח. 4,500   הוא  אחר  במוסד  הכשרה  שעברו  לעברית  למורים  הלימוד  שכר
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https://forms.gle/phZzLGtzp7sTq7sa9

