מדור רישום

נספח  2לטופס הרשמה  - M.Ed.משימת כתיבה

עליך להגיש את משימת הכתיבה בהתאם לתכנית המבוקשת.
(יש להדפיס את המשימה בפונט  Davidגודל  12רווח :)1.5
לידיעתך ,למשימת הכתיבה יש משקל רב בבחינת התאמתך וקבלתך ללימודים.

חינוך מיוחד
פרט את רשימת היוזמות אותן ביצעת מעבר להוראה השוטפת בכיתה או במקום העבודה .יש לציין רק יוזמות שאינן מוגדרות
במסגרת התפקיד .למשל :יזמתם והוצאתם לפועל תכנית לימודים ייחודית שאיננה במסגרת תכנית הלימודים הרגילה של
ביה"ס ,פיתחתם תכנית קהילתית מיוחדת ,עבדתם עם קבוצות נוער בסיכון או תלמידים מחוננים (שלא במסגרת הגדרת
התפקיד הרגילה שלכם).
את היוזמות יש לפרט בטבלה בהתאם למוצג לעיל.
שנה ומסגרת העבודה

פירוט היוזמה שבוצעה

מינהל מערכות חינוך
שים לב ,הינך מתבקש לבצע את שתי משימות הכתיבה הבאות:
1.1נסח "אני מאמין חינוכי" .יש לכתוב את ה"אני מאמין" שלך  ,ללא קשר לביה"ס שבו אתה מלמד .אין להעתיק מתוך ה"אני
מאמין" הבית ספרי שלך או מתוך "אני מאמין" כלשהו אחר עד עמוד אחד.
2.2פרט את רשימת היוזמות אותן ביצעת מעבר להוראה השוטפת בכיתה או במקום העבודה .יש לציין רק יוזמות שאינן מוגדרות
במסגרת התפקיד .למשל :יזמתם והוצאתם לפועל תכנית לימודים ייחודית שאיננה במסגרת תכנית הלימודים הרגילה של
ביה"ס ,פיתחתם תכנית קהילתית מיוחדת ,עבדתם עם קבוצות נוער בסיכון או תלמידים מחוננים (שלא במסגרת הגדרת
התפקיד הרגילה שלכם) .את היוזמות יש לפרט בטבלה בהתאם למוצג לעיל.
שנה ומסגרת העבודה

פירוט היוזמה שבוצעה

תרבות עם ישראל והוראתה
הינך מתבקש לבחור אחד משני הנושאים ולחוות דעתך בהיקף של עמוד אחד מודפס:
1.1עולם יהודי  -בין מסורת למודרנה .כיצד אתה רואה את השילוב בין השניים בבית הספר.
2.2מקרא ,ספרות ,היסטוריה ,יהדות  -הוראה דיסציפלינארית או הוראה רב תחומית? חווה דעתך על הנושא והראה כיצד
לדעתך ניתן ליישם בבית הספר.
את חוות הדעת יש לכתוב בסגנון הכתיבה שלך .ניתן להיעזר בחומר ביבליוגרפי רלוונטי ,אך במידה ובחרת לעשות שימוש
בחומרים נוספים ,אין להעתיק פסקאות ממאמרים כלשהם ,מבלי לציין במפורש את המקור והעמוד כמקובל.

חינוך מתמטי לבית הספר היסודי
כתוב ונמק את הסיבות שגרמו לך להתמחות בהוראת המתמטיקה ומהי גישתך להוראת נושא זה ביחס לגישות המקובלות.
את משימת הכתיבה יש לכתוב בסגנון הכתיבה שלך ,ניתן להיעזר בחומר ביבליוגרפי רלוונטי ,אך במידה ובחרת לעשות שימוש
בחומרים נוספים ,אין להעתיק פסקאות ממאמרים כלשהם מבלי לציין במפורש את המקור והעמוד כמקובל.

