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 برنامج تطوير قيادات تربوية:

هو برنامج معد لتأهيل كادر تربوي تعليمي لديه القدرة على قيادة التغيير من أجل التأثير على جهاز 
 التربية والتعليم.

 أهداف البرنامج:

 * تمكين الهوية المهنية كقائد تربوي.

 * إكساب مهارات قيادية وأدوات إبداعية للتفكير في قضايا إدارية تربوية.

 * إكساب أدوات لقيادة عملية التعليم والتعلم داخل المدرسة بالتعاون مع مدير المدرسة.

 * تطوير المهارات البين شخصية لتطوير العمل داخل المدرسة.

 مبنى البرنامج:

ساعة تحتسب ضمن التطور المهني لمعلمي األفق الجديد، العوز لتممموراة  06* البرنامج مكون من 
 والمعلمين في النظام القديم .

 .9602* يبدأ البرنامج خالل شهر أيلول 

-09:66* تعقد اللقاءات التعليمية أيام األحد في معهد مندل للقيادة التربوية مما بميمن السماعمات  
03:56.) 

 * يشمل البرنامج مرافقة شخصية.

يلزم كل ملمتمحمق بمدراسمة אבני ראשה. * لرفع احتماالت قبول الملتحقين في البرنامج المتحانات 
ساعة، إضمافميمة  06اللغة العبرية  لمن لم يتقدم المتحانات بجروت في موضوع اللغة العبرية( بواقع 

والمعترف بها كنقاط لمعلمي األفق والعوز لتموراة  يمدفمع المممعملمم  الى ساعات البرنامج المطلوبة
 رسوم رمزية كأي استكمال اخر يعقد في المركز(.

( فمي 04:83-03:56* تعقد لقاءات التعليم الستكمال اللغة العبرية أيام الخميس، ما بين الساعات  
 مركز تطوير طواقم التربية والتعليم.

 شروط أساسية لقبول الطلبات

 * لقب ثان معترف به من قبل وزارة المعارف ويدخل كمركب في احتساب المعاش.

 פורטל עו"ה(.من  -سنوات على األقل  إرفاق مستند بذلك 3* خبرة 

 * شهادة ورخصة تدريس.

 * االلتزام بكافة مواعيد اللقاءات التعليمية.

* توصية من مدير المدرسة  موجودة في رابط التسجيل(، وإن كان المعلم يعمل في مدرسة سم  
 سنوات  من إعدادي لثانوي( عليه االهتمام بان تكون التوصية عليه من قبل المدير المباشر.

 00:66-03:66من الساعة  09.0.9602* امتحان كتابي في تاريخ 

 .9602* مقابلة امام لجنة القبول والتي سوف يحدد موعدها الحقا خالل شهر حزيران 


