טופס רישום ללימודים באקדמית גורדון
תואר שני  - M.Ed.לימודי מוסמך בהוראה

תמונת
הסטודנט/ית

מועמד נכבד,
ברצוננו להודות לך על בחירתך באקדמית גורדון כמוסד לימודיך.
טופס הרישום נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מתייחס לגברים ונשים כאחד

פרטים אישיים

נא הקפד על רישום מדויק וברור

שם משפחה ______________________ שם פרטי ___________________ שם משפחה קודם _____________________
מספר ת"ז )כולל ספרת ביקורת( ___|___|___|___|___|___|___|___|___|
תאריך לידה_________ ארץ לידה_____________ שנת עליה _______ לאום � :יהודי � דרוזי � ערבי � אחר _______
מצב משפחתי � :רווק � נשוי � גרוש � אלמן .מס' ילדים _____ שם האב _____________ שם האם ________________
כתובת למשלוח דואר:
ישוב______________________ רחוב______________________ מספר ___________ ת.ד________ מיקוד__________
טלפון בבית___________________ טלפון נייד________________
דוא"ל בכתב יד ברור ,אות/מספר אחד בכל חלון:
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
שפת אם � :עברית � ערבית � רוסית � אנגלית  /אחר __________ מקור מימון שכר לימוד � :עצמי � קרן השתלמות
ותק בהוראה ____________________ :ותק בניהול ______________________ :האם בידך תעודת הוראה? � כן � לא
פרטים על המקום בו אתה עובד/עבדת )ציין את מקום העבודה עם הקף השעות הגדול ביותר(
שם בית הספר /הגן _______________________________________________ ותק בהוראה____________________
נא סמן את תפקידך:
מנהל

מורה רגיל

סגן מנהל

מפקח

מחנך

מרכז מקצוע

יועץ

מורה בחינוך המיוחד

תוכנית לימודים מבוקשת

מרכז שכבה
גננת
מדריך
חינוך בלתי פורמלי
אחר _______________________________

נא סמן ע“י הסיפרה  - 1את העדפתך הראשונה וע“י הסיפרה  - 2את העדפתך השנייה

הוראה ,למידה והדרכה

חינוך משלב

ניהול וארגון מערכות חינוך

הוראה ,למידה והדרכה:
נתיב לגיל הרך

חינוך משלב :נתיב ניתוח
התנהגות יישומי

ניהול וארגון מערכות חינוך:
נתיב יזמות

חדשנות בחינוך

השכלה
תואר ראשון
� בארץ � בחו“ל .שם המוסד _____________ חוג הלימוד_________________ ממוצע____ שנת סיום _______
תעודת הוראה
� בארץ � בחו“ל .שם המוסד _____________ חוג הלימוד_________________ ממוצע____ שנת סיום _______
תואר שני
� בארץ � בחו“ל .שם המוסד _____________ חוג הלימוד_________________ ממוצע____ שנת סיום _______
כיצד נודע לך על האקדמית גורדון � :רדיו � עיתון � אינטרנט � חבר � יריד לימודים � שלטי חוצות .אחר_________ :

הצהרה
• אין בסימון העדפות המועמד לגבי מסלול הלימוד ו/או ההתמחות משום התחייבות המוסד לקבלן
• פתיחת כיתה ו/או התמחות מותנית במספר נרשמים מינימלי ונתונה לשיקולה הבלעדי של הנהלת האקדמית גורדון
• האקדמית גורדון שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במסגרת התכנית ,הדרישות האקדמיות ובתקנונים ,ע"פ החלטותיה והחלטת המוסדות
המפקחים ואחרים מעת לעת
• אני מודע ומסכים לכך שפרטיי האישיים יועברו על-ידי המכללה לאגודת הסטודנטים של המכללה ,ולמשרדי הממשלה לפי דרישתם )המוסד לביטוח
לאומי ,משרד החינוך(
• הריני מצהיר כי קראתי בעיון את הידיעון ואת תקנון שכר הלימוד ,והנני מסכים ומקבל את האמור בהם ומתחייב לפעול על פיהם
• � אני מסכים � אינני מסכים לקבל בעתיד מידע מהאקדמית גורדון בדבר עדכונים ,כנסים ,פורומים ,מידע פרסומי וכיו"ב בין אם באמצעות דוא"ל
ו/או מסרון ) (S.M.Sובין אם בכל דרך אחרת
• � הריני מצהיר כי ידוע לי שהמכללה אינה מוסמכת בשלב זה להעניק תואר "מוסמך בחינוך" בתוכנית "חדשנות בחינוך" .הסמכה למתן תואר בתוכנית
מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

אני מתחייב כי המידע בטופס ההרשמה ובמסמכים הנלווים לו נכון ומלא.
שם_____________________:חתימה _____________________ :תאריך____________________ :

מסמכים שיש לצרף לטופס הרישום:
• תמונת דרכון -יש לציין שם ות"ז בגב התמונה
• צילום ת"ז כולל ספחים
• תעודת תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר
• תעודת הוראה
• גיליון ציונים מסכם של התואר הראשון הכולל ממוצע ציונים כללי ,וכולל ציון בקורס אנגלית מתקדמים 2
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