שלום לכולם,
חופשת הפסח החלה .חיפוש העבודה בעיצומו אצל החדשים ביניכם ,המסיימים את לימודיהם לתעודת
הוראה ואצל אלה המסיימים את הסטאז' ומחפשים עבודה בבתי ספר אחרים.
מחפשי העבודה מתבקשים:
לרכז מאמץ בחיפושי עבודה בחודשים מאי יוני – לבדוק אצלנו בלוח דרושים ,בקבוצת הפייסבוק
הסגורה ,לעבור בין בתי ספר בסביבת מגוריכם ולהשאיר קורות חיים )לשלוח קורות חיים במייל זה
כמעט בזבוז זמן(.
להקפיד על מציאת בית ספר שידע איך לקלוט אתכם – מצורפת שוב רשימת בתי ספר מיטיבי קליטה
לשנת תשע"ח .
מוזמנים להיוועץ בנו לפני שאתם מסכמים עם בית ספר.

בתי ספר מיטיבי קליטה תשע"ח

לוח דרושים מהייטק להוראה

אלה מכם שעדיין לא השלימו את איסוף המסמכים להכרה בוותק ,אנחנו מציעים שתעשו זאת במהלך
חופשת הפסח .נזכיר מסצכים המוגשים לאחר ה 20ביוני ,הוותק המוכר בגינם יחושב בשנה הבאה,
במקרה הטוב.
בניוזלטר הנוכחי של "הגיע זמן חינוך" שני מאמרים המחייבים להשקיע מחשבה.
המאמר הראשון העוסק בידע מוקדם אצל התלמידים ומעלה לדיון את כל נושא הלמידה ותפקיד
המורה .האם המורה מקנה ידע או משמש כחונך.
המאמר השני מנסה לבדוק מהי הוראה איכותית ומי הוא מורה איכותי .זה שכל מי שעוסק בחינוך
מצטט את המשפט ש"איכות מערכת החינוך לא תוכל להיות גבוהה מאיכות עובדיה" לא מקדם את
הפתרון.
שר החינוך הבא ,אם ירצה לעשות שינוי ,צריך קודם כל לטפל במורים:
שכר ראוי
מבנה שבוע עבודה ראוי
תנאי עבודה ראויים.
זה עולה הרבה כסף אז אני מציע קודם כל ללמד פחות שעות ופחות מקצועות .משם יבוא הכסף.

הגיע זמן חינוך

אתר האינטרנט שלנו חידש את פניו ואתם מוזמנים להתרשם מהשינוי ולהעזר במידע הנחוץ לכם.

אתר מהייטק להוראה

הסבר קצר לגבי קבוצת הפייסבוק הסגורה שלנו:
ההצטרפות לקבוצה דורשת אישור ומכוונת אך ורק אליכם) .אתם נשאלים  2שאלות בכניסה לקבוצה,
הקפידו לענות עליהן בכדי למנוע עיכוב( כל הנאמר בה גלוי לעיני חברי הקבוצה בלבד .זה המקום
לשאול שאלות ,ללמוד מניסיונם של אחרים ,להתייעץ כשקשה ולשתף בחוויות).ניתן לשלוח אלינו
שאלות ,חוויות ואנחנו נפרסם אותן בעילום שם( מוזמנים להצטרף ולשלוח קישור לחברים מוסבים
כמוכם ,בקישור המצורף.

קבוצת פייסבוק מהייטק להוראה
אנחנו במנהלת רוצים לאחל לכם ולמשפחותיכם חג אביב שמח.
האיגרת הבאה תישלח ב .06.05.19
מאיתנו נחום וקרן
kerensh@macam.ac.il
0528899844
לאתר מהייטק להוראה
לקבוצת הפייסבוק שלנו
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