ינואר 2017
מידע כללי בנושא תוכניות מבטים  1ומבטים  2למתעניינים ברישום
מבטים " – 1חוג לאחר תואר"
כבוגר/ת טכניון בממוצע מעל  ,70תוכל/י להצטרף לתוכנית מבטים (מהנדסים/מדענים בחינוך
טכנולוגי-מדעי) ולקבל מלגת שכ"ל ל 4 -סמסטרים ,ללמוד ל"חוג לאחר תואר" בפקולטה לחינוך
למדע וטכנולוגיה .התעודה כוללת תעודת הוראה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה.
העלויות הנדרשות .1 :ערכת הרשמה בסך  .2 .₪ 459אגרה שנתית בגובה של כ ₪ 1000 -לביטוחים
אגרות וכו'.
בדרך-כלל ,לקבלת התעודה ל"חוג לאחר תואר" יש ללמוד  36נקודות (במידה ולא נדרשות
השלמות).
פרישת הלימודים על-פני  4סמסטרים מאפשרת לסיים את הלימודים עם הקדשת יום עד יום וחצי
בשבוע בכל סמסטר .בפקולטה מופעלת מערכת דו-שנתית כך שניתן לתכנן את הלימודים ל4 -
סמסטרים (לא ניתן לסיים את הלימודים בפחות מ 4-סמסטרים) .המערכת הדו-שנתית מופיעה
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אנו לא מקפידים עם הבוגרים על קורסי קדם ,כך שבניית המערכת גמישה יחסית.
הנוכחות חובה ברב הקורסים ועם מטלות לאורך כל הסמסטר.
הלימודים מתקיימים בקמפוס הטכניון בחיפה.
ניתן להתחיל ללמוד בסמסטר חורף או בסמסטר אביב.
נוהל קורסי השלמה – במידה ואת/ה מתקבל/ת עם קורסי השלמה ,יהיה עליך לשלם שכר
לימוד מלא עבור הסמסטר/ים בהם את/ה לומד/ת את הקורסים .במידה ותצליח/י לסיים
את הלימודים ( 36נקודות +קורסי השלמה) בתוך  4סמסטרים ,יוחזר התשלום עבור
אותם סמסטרים במלואו .ניתן להתחיל ללמוד את קורסי ההשלמה במקביל לקורסי
ההוראה בתכנית הלימודים.

מבטים  -2תואר שני עם תעודת הוראה
כבוגרת/ת הטכניון בממוצע מעל  80וללא תעודת הוראה ,תוכל/י להצטרף לתכנית מבטים לתואר
שני ולקבל מלגת שכ"ל לימוד ל 5-6-סמסטרים וללמוד לתואר שני עם תעודת הוראה בפקולטה.
העלויות הנדרשות .1 :ערכת הרשמה בסך  .2 .₪ 457אגרה שנתית בגובה של כ ₪ 1000 -לביטוחים
אגרות וכו'.
 3המסלולים האפשריים בתכנית מבטים :2
 .1מסלול עם תזה –  36נקודות (מתוכן 20 ,נקודות לתעודת הוראה).
 .2מסלול עם עבודת גמר –  44נקודות.
 .3מסלול ללא תזה וללא עבודה –  60נקודות.
קבלה למסלול מחקרי ,מותנית במציאת מנחה ובהתאמה למחקר; ייקבע לאחר סמסטר או
שניים.
בתכנית זאת ,נדרשת התחייבות בכתב ללימודים של יומיים בשבוע בכל סמסטר.
המערכת הדו-שנתית תקפה גם בתכנית מבטים  ,2והיא מופיעה באתר הפקולטה
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הנוכחות חובה ברב הקורסים ועם מטלות לאורך כל הסמסטר
הלימודים מתקיימים בקמפוס הטכניון בחיפה.
ניתן להתחיל ללמוד בסמסטר חורף או בסמסטר אביב.

כללי
מסלולי ההוראה השונים בפקולטה עם תכניות הלימודים מפורטים באתר הפקולטה .כמו כן,
מערכת השעות לכל סמסטר מופיעה גם היא באתר .מספר נקודות לגבי מערכת השעות:




בימי ראשון – ניתנים קורסי מבוא לחינוך ( 1ו )2-וקורס מיומנויות ושיטות הוראה .אלה
קורסי חובה המשותפים לכל מסלולי ההוראה.
בשאר ימי השבוע ,קורסי הפדגוגיה ניתנים לפי מסלולי ההוראה השונים:
יום שני – הוראת ביולוגיה ,כימיה ,פיזיקה ,מדעי המחשב וסביבה
יום רביעי – הוראת אלקטרוניקה-חשמל וטכנולוגיה-מכונות.
ביום שלישי ניתנים קורסים לתארים מתקדמים.

הבדלים עקרוניים בין שתי התכניות:

סוג התעודה
תעודת הוראה
מספר הנקודות הנדרש
ללימודים
מספר ימי לימודים
בשבוע (מינימום)
הסמסטרים
מספר
במימון מלגת שכ"ל

מבטים  – 1חוג לאחר תואר

מבטים  -2תואר שני עם
תעודת הוראה
תואר שני (עם תזה,
עבודת גמר ,ללא
תזה)


( 36ללא השלמות)

( 60 /44 /36תלוי במסלול
הלימודים)
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