מידע לקראת קבלה M.Teach. -
 oמועמדים בעלי תואר ראשון ( )B.Sc /B.Aבממוצע  80לפחות באחת הדיסציפלינות:
אנגלית ,מתמטיקה או ספרות .מועמדים אלה מיועדים למסלול .M.Teach.
 oמועמדים בעלי תואר ראשון ( )B.Sc /B.Aמחוגים אחרים בממוצע  .80מועמדים בעלי
תואר ראשון ברב תחומי מחויבים בממוצע  .85מועמדים אלה מיועדים למסלול השלמות
ל.M.Teach. -
במקרים חריגים ,יתקבלו מועמדים על תנאי הצגת תואר עד תום סמסטר א' תשע"ו.
סטודנט שלא יציג זכאות בזמן ,יופסקו לימודיו ללא החזר שכר לימוד.
 oאנגלית מתקדמים  2בציון כמותי עובר.
 oעמידה בוועדת קבלה שתבדוק את התאמת המועמד לתואר שני בהוראה.
 oאנגלית :מיון אנגלית בכתב ובעל פה .רק לאחר מעבר מיון זה יתואם למועמד מועד לוועדת
קבלה.
 oמתמטיקה :סטודנט שאינו מגיע ממתמטיקה או תחומים קרובים (כלכלה ,ראיית חשבון,
מינהל עסקים ,הנדסות) חייב להצהיר על לימודי מתמטיקה לבגרות ברמת  4יח"ל ומעלה.
 oהיקף לימודים :סטודנטים חסרי רקע בתחומים רלבנטיים או בעלי רקע חלקי ,יידרשו
לעמוד בהצלחה בלימודי השלמה בתחום הדיסציפלינרי בהיקף הנדרש ( 26ש"ש) .ניתן
לבדוק אקרדיטציות אצל ראשת החוג הרלוונטית.
לימודי ההשלמה יתקיימו טרם התחלת לימודי התואר השני.
מועמד בעל  B.Aבמתמטיקה/אנגלית/ספרות ילמד  33ש"ש ,במהלך שנתיים.
 oמשך הלימודים:
 oלבעלי תואר ראשון במתמטיקה ,ספרות או אנגלית :שנתיים בלבד לתואר שני
ותעודת הוראה.
 oלבעלי תואר ראשון בתחום אחר :לימודי השלמה  +שנתיים לימודי תואר שני.
 MHשנת השלמות – התנאי להמשיך אחרי שנת ההשלמות הוא סיום בממוצע של 80
 MTתואר שני – התנאי למעבר בין שנתונים ולסיום ה –  MTהוא ממוצע  70וכן ציון  70ומעלה
בהתנסות ובסדנת ההוראה
הלוואות מותנות מועדפות במשך שנתיים בסך  11,500לשנה -נהלי משרד החינוך:
 .1הזכאות להלוואה המותנית ,מותנית בהכשרה להוראה למקצוע מועדף מהרשימה
שלהלן :מתמטיקה ,מדעים ,אנגלית ,לשון עברית ,ספרות עברית וכללית ,גיאוגרפיה,
לימודי ארץ ישראל ,היסטוריה ,אזרחות ,ערבית ,יהדות ,מקרא/תנ"ך ,מחשבת ישראל,
תושב"ע .עדיפות לקבלת הלוואה מותנית מועדפת ניתנת לבעלי תואר אקדמי במקצועות
המפורטים בסעיף זה.

 .2סטודנטים שהיקף הלימודים שלהם עומד על פחות מ 15 -ש"ש אינם זכאים למערך
מסייע.
 .3תנאי התחייבות למקבלי הלוואות מותנות מועדפות:
 התחייבות הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף.
 התחייבות הסטודנט לעבוד ,לאחר סיום לימודיו ,שנתיים בהוראה לכל הלוואה
מותנית ,בהיקף של שני שליש משרה לפחות.
 התחייבות הסטודנט להחזיר למשרד החינוך את סכום ההלוואות אם יחליט
מיוזמתו להפסיק את לימודיו .המכללה נדרשת לדווח לאגף להכשרת עובדי
הוראה על לומדים שהפסיקו את לימודיהם ולציין את הסיבה להפסקת
הלימודים (יוזמת הסטודנט או יוזמת המכללה).
ההתנהלות לקבלת המלגות נעשית בין הסטודנט ומשרד החינוך בתיווך המכללה.
סטודנטים הזקוקים להשלמות:
עד  15ש"ש :שכ"ל לפי מס' ש"ש
 16ש"ש ומעלה 100% :שכ"ל בשנת ההשלמות ו 100%נלווים
ימי לימוד:
שנת השלמות – עד  3ימי לימוד מלאים
תכנית  – MTשני ימי לימודים  +יום התנסות במשך שנתיים
 -לסטודנטים שלא סיימו את ההשלמות ייתכן צורך ביום לימודים נוסף

