
 מודולארית -תכנית אישית

 ללימודי תואר ראשון  

 ותעודת הוראה בגיאוגרפיה 
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 תרגיל מחשבתי קצר 

ב ובגרות  "מערכת החינוך מלמדת לצורך הערכה ושיפור הישגי מיצ"

שי פירון ידיעות אחרונות  "..... במקום להעריך את הלמידה המשמעותית 

   2013מאי 

    

.... חלחול חביות רעלים ישנות ברמת חובב מוביל לזיהום מי תהום 
 2012ידיעות אחרונות מרץ 

     

שלוש מאות טון פסולת מגיעים בכל יום מגוש דן לאתר גני הדס  

 מתוך אתר האינטרנט של האתר... בנגב 



 ....על שלושה משברים 

  המשבר הסביבתי: איננו משבר של הטבע אלא 

. משבר של החברה  

אין מקורו ביחסים שבין האדם לטבע אלא בין בני  

האדם על כן התשובה למשבר זה צריכה להיות 

אחת האפשרויות לפיתרון  , במישור החברתי

.הבעיה היא בהיבט החינוכי  



 ריבוי אינטליגנציות 



 ...בעולם החינוך הקונבנציונאלי -ולמרות כל אלו

 עובדות
 פיזיקליות 

 היסטוריות

 סוציולוגיות

... 

 דיסציפלינות
 פיזיקה

 היסטוריה 

  סוציולוגיה

... 

 מקצועות
 פיזיקה

 היסטוריה 

 סוציולוגיה

... 

 העולם
ידע מדעי     

ספרי-ידע בית  

  

 כותבי  מדענים

 תוכניות לימודים

 

 מורים

 מערכי שיעור

 הדבקה

  ידע ישן ידע חדש 

 

 הראש של התלמידים



 מפגש בין דיסציפלינות    ריבוי אינטליגנציות

 חינוך דמוקרטי 

 גיאוגרפיה חינוך בלתי פורמאלי



 סטודנטים-דמוקרטיים  בין המרצים-דיאלוגיים–יחסים 1.

התנסות  , סיורים, למידה סביב פרויקט –פדגוגיה 2.

 מעשית

 ימי לימוד מרוכזים   -סדירויות3.

מענה על צורך אמיתי   -קשר לענייני קהילה ולסביבה4.

 וחיבור לעולם הסטודנט  

חיבור בין גופים חינוכיים מומחים לאקדמיזציה של  5.

 הידע המעשי

"שבילים"הייחודיות והשוני של   



 "החאן האקדמי -שבילים" 

 חיבור פורמאלי בלתי פורמאלי. 

 למידה פרוייקטאלית. 

הוראה יצירתית בתחומי דעת שונים. 

 מודלינג -סגל איכותי מכל הארץ. 

 אמצעים טכנולוגיים חדישים. 

 שילוב תיאוריה ופרקטיקה. 

תכשיר מורים ומחנכים להיות " שבילים"התכנית 

לכן גם ההכשרה מיועדת . מורים איכותיים ופורצי דרך

להיות חדשנית והפדגוגיות שיינקטו בה יתאימו 

 לפעילות במערכות חינוכיות של  

    

 << 21-המאה ה
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התכנית תפעל בסדירויות חדשניות של למידה בקורסים וסדנאות 

 עתירי קרדיט שיתקיימו במספר אופנים  

 :וישלבו בין תיאוריה ומעשה
למידה 

 באשכולות

 למידה 

 מתוקשבת

למידה 

מבוססת  

פרויקטים 

(PBL) 

חונך 

 אישי

 בחממה

סיורים 

בקורסים 

 רבים

כלים 

 חדשניים

למידה בשבועות מרוכזים. 

למידה על בסיס יומי. 

יום לימודים ארוך הכולל מספר קורסים, ימי חמישי. 

ימי שישי לערך מהווים קורס מרוכז אחד 5כל , ימי שישי. 
משולב בהרכבה אישית של כל לומד. 
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 תוכנית לימודים שבילים 

 
 :  ריבוי תעודות

  תואר ראשון בחינוך(B.Ed) 

 יסודי בהתמחות  גיאוגרפיה   -תעודת הוראה לבית הספר העל 

תעודת עובד חינוך בהתמחות נוער וקהילה או בהתמחות קידום נוער , 

תעודת המכון לחינוך דמוקרטי 

תעודת מדריך קרן קרב 

מאפשר לסטודנטים לעבוד ולפעול כאנשי חינוך בשדה  -מבנה לימודים מודולארי 

 .חברתית וסביבתית-במקביל ללימוד האקדמי וכבסיס לחדשנות חינוכית, המקצועי

 .  שישי או שבועות מרוכזים, ימי לימוד חמישי     
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 525 של סכם ציון •

 אישי וראיון חינוכי ניסיון•

 פסיכומטרי 475 מינימום•

 85 בגרות ממוצע מינימום•

 בגרות כתחליף אוגוסט חודש במהלך מכינה•
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 פתרונות לפסיכומטרי

-16הקורס יתקיים בימי שני בין  -קורס במרכז הלימוד בתל אביב•
  את הקורס תדריך יעל. 15/4/13המפגש הראשון יהיה ב , 21

במשרדי  , 16-21הקורס יתקיים בימי חמישי בין  -קורס באשדוד•
  .את הקורס תדריך הדס. קרב

ובנוסףהתלמידים  . שעות 5מפגשים של  12כל קורס מורכב מ •
,  יוזמנו להגיע לסימולציות מרוכזות שאנו עורכים בסמינר הקיבוצים

  .שעות 3הוא  אורך כל סימולציה 

אנו מקיימים תרגולים במרכז הלימוד בתל אביב והתלמידים יוכלו  •
  .להירשם לתרגולים אלו בתשלום נוסף

כל תלמיד מקבל ערכת חומרי לימוד מלאה הכוללת את כל ספרי  •
  .מילון ובדיקה של חיבורים, סימולציות 7, ספר הקורס, התרגול
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 .ערבי חשיפה/ימי. א

 .ראיון אישי המחליף את ועדת הקבלה של המכללה. ב

 .בגרות ופסיכומטרי למען אישור עקרוני -שליחת טפסי המועמד. ג

 .הודעה למועמד כי הוא מתאים והגעה לרישום במכללת קיי. ד

 .שיבוץ למערכת. ה
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מבנה  

:הניקוד  

גיאוגרפיה  

 ולימודי סביבה

חינוך  

בלתי  

 פורמאלי 

הכשרה  

והתנסות  

לאור  

עקרונות 

החינוך  

 הדמוקרטי

לימודי  

חובה   

:  כלליים

,  לשון)

, זהות

,  אנגלית

(תרבותית  

סך 

 הכל

נקודות  

 זכות כללי

ז"נק 26 ז"נק 26  ז"נק 36   6 94 

 כללי -מבנה התואר 
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נקז  2 גיאוגרפיה אנושית 8:00-10:00 ארנון בן   

 ישראל

  -חממה -חינוך דמוקרטי  10:00-12:00

(הכשרה)ליווי התנסויות   

נקז  2 דפנה  

  וצופיה

סדנא דידקטית ומרחב   12:00-14:00

 אקולוגי

נקז  2 דפנה  

  ולימור

נקז  2 גיאוגרפיה אנושית 14:00-16:00 דר ארנון   

 בן ישראל

בחירה בחינוך דמוקרטי                  16:00-17:30 נקז     רביב 2   

מבוא לחינוך בחתי פורמאלי                17:30-19:00 נקז     עוזי תפוחי 2   

 יום לימודים מרוכז -יום חמישי
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 9.9.2012-13.9.2012שבוע שערים  -מבואות -שבוע שערים•

 חופשת חנוכה 9.12.2012-14.12-2012שבוע אדם במדבר •

-17.3.2013ז מתוך הכשרה והתנסות "נק -PBLשבוע •
 חופשת פסח 22.3.2013

הכשרה והתנסות   -ז"נק –שבוע שותפים בקהילה •
26.8.2013-30.8.2013 

 

 ריסת השבועות לאורך השנהפ
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  :שבוע שערים

אתר הסיור   נושא הקורס מבנה השעות

בהקשר 

 החינוכי

מעביר  

 :הקורס

ימי לימוד   2 -ז"נק 1

   8:00-18:00מלאים 

הצבת מטרות  , חממה, היכרות -שער אישי

היכרות בתי ספר ייחודיים ומודלים  , אישיות

 חינוכיים אלטרנטיביים  

סיור בבית ספר 

 בערד

דפנה גרנית  

 דגני

 והחוממים  

ימי לימוד   2 -ז"נק 1

 8:00-18:00מלאים 

   -שער הנגב -שער סביבה

סקירה היסטורית  - overview? איפה אנחנו

 סביבתית של הנגב –חברתית  –גיאוגרפית  –

ארנון בן  31סיור בכביש 

 ישראל  

ימי לימוד   2 -ז"נק 1

 8:00-13:00-מלאים

דיאלוג מבוגר  -חינוך לערכים -שער חברה

 היכרות עם מבוגר משמעותי   -ילד

 פנימיית אשלים

מועדונית העוגן  

 החם 

מועין פחר 

 אלאדין

 אנשי קרב 

  שבוע חובה* 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://nuritbeker.coi.co.il/up/gallery/10670_z59c09.jpg&imgrefurl=http://nuritbeker.coi.co.il/%255E-%25D7%2590%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%25A8-%25D7%25AA%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%25A2%25D7%2599-%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%259F-%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%2591.htm&usg=__OaKRsQ8L2wHIO8j59d-NmcOsNjs=&h=171&w=150&sz=8&hl=iw&start=5&zoom=1&tbnid=50pNgQTAelLVWM:&tbnh=100&tbnw=88&ei=ozROT9mVH4WP0AWkqbGeBQ&prev=/search%3Fq%3D%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%259F%2B%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%2591%26hl%3Diw%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


 "החאן האקדמי -שבילים" 

 מבנה ריכוזי ימי שישי

 ריכוז א'

 גיאומורפולוגיה

 מעביר חי כהן

 ריכוז ב'

+  חינוך לערכים 

אישית -תקשורת בין  

עדנה בן שלום  ' דר  

אמנון גלסנר ונציגי  

 קרב

 ריכוז ג'

מבוא  

לאיכות  

 הסביבה

מעביר אדיב  

 גל

 ריכוז ד'

 פסיכולוגיה

 התפתחותית

ר יעל  "ד

זילברמן  

 חיון

 ריכוז ה'

 קום והתהלך

 משולב

 רקפת שחר

ארנון בן   

ישראל דניאל  

 ועקנין

19.10 28.12 1.2 12.4 24.5 

26.10 4.12 8.2 19.4 31.5 

2.11 11.1 15.2 26.4 7.6 

9.11 18.1 1.3 3.5 14.6 

16.11 25.1 8.3 10.5 21.6 

ז"נק 2 ז"נק 2  ז"נק 2  ז"נק 2  ז"נק 2   
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 !להתראות בקרוב


