אוגוסט 2016
התמחות בהוראה – סטאז' ,תשע"ז
למתמחים/ות בהוראה שלום רב,
על מנת לעמוד בהצלחה בשנת ההתמחות (סטאז') ,בהמשך מופיע לוח זמנים מפורט .אתם מתבקשים לעמוד בלוח
הזמנים.
כל הפרטים מופיעים באתר המרכז ליוזמות למידה והשתלמויות.
בכל שאלה ,יש לפנות למנחה הקבוצה שלכם/ן בטכניון.
אנו מאחלים לכם לימודים מאתגרים ומעניינים.
עד ליום 16.9.16
חובה על כל משתתף להירשם בקישור
https://docs.google.com/forms/d/11W1z4VFp4u15nuAOcnsfRg186few_U0h2p6HFMhjr4g/viewform

עד סוף נובמבר  2016יש למלא טופס מקוון לאישור מסגרת ההתמחות בבתי הספר.
את הטופס עליכם למלא עם תחילת העסקתכם ולאחר מינוי החונך.
הטופס הממולא נשלח אוטומטית למשרד החינוך ואל רכז/ת הסטאז של המתמחה
http://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=%2fformservertemplates%2fEDU.MinhalHachsharaPituac
h.AinVav.ishurMisgeretStaj.xsn

עד ליום 15.1.17
עליכם/ן לוודא שבית הספר מלא משוב אמצע שנה למתמחה
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Tfasim/

עליכם להעביר למנחה שלכם/ן בטכניון:
 העתק של טופס משוב האמצע (הערכה מעצבת) טופס תשלום למורה החונך/ת (טפסים באתר)  2דוחות צפייה חונך-מתמחהבסיום שנת הלימודים :חודשים מאי-יוני2017 ,
יש למלא עבורכם/ן הערכה מסכמת באופן מקוון .ההערכה מתבצעת ע"י ועדה המורכבת ממנהל/ת בית הספר והמורה
החונך/ת ,עם מעורבות רכז השכבה  /רכז המקצוע  /רכז הערכה או מורה עמית.
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Tfasim/טפסים:
על המפקח המקצועי להיות שותף להערכה במקצועות של"ח וחינוך גופני בלבד.
עליכם להעביר למנחה שלכם/ן בטכניון טופס תשלום למורה החונך/ת (טפסים באתר)  2 +דוחות צפייה חונך-מתמחה.
עבודות סיום למנחה יש להגיש עד ( 30.6.17הנחיות באתר).
מידע אודות קבלת רישיון עיסוק בהוראה
המשמעות של קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה היא מעבר ממעמד "מתמחה" למעמד "עובד הוראה חדש".
בסיום שנת ההתמחות ולאחר סיום ההערכה יש לוודא שההערכה המסכמת המקוונת נערכה כראוי ונקלטה במשרד
החינוך .יש להדפיס מהמערכת הממוחשבת את סיכום תוצאות ההערכה ואת טופס הבקשה להענקת רישיון לעיסוק
בהוראה.
יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים :
 אישור על ההצלחה בהתמחות
 אישור על סיום סדנת הסטאז'
 טופס הבקשה להענקת רישיון
 מסמכי זכאות לתואר ולתעודת הוראה
 את המסמכים הנ"ל יש לשלוח לגב' שרית אגמי ,מנהלת ענף הסמכה ורישיונות לעיסוק בהוראה אגף בכיר לכוח
אדם בהוראה ,משרד החינוך ירושלים .91911 ,טלפון. 02-5604742 :
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