תכנית ההכשרה לחינוך גופני במכללת קיי מציעה:

אפיקים חדשים להתקדמות מקצועית
עבור מורים בפועל לחינוך גופני
שלום לכולם,
לא סוד הוא שתפקידי ניהול רבים בעיר באר-שבע בפרט ובאזור הדרום בכלל
מאוישים על ידי בוגרי תכנית ההכשרה לחינוך גופני במכללת קיי לדורותיהם .תחום
ניהול הספורט בדרום מתפתח בשנים האחרונות בקצב מהיר ביותר ,ומשפיע באופן
ישיר על שוק העבודה .לראיה מתפרסמים יותר ויותר מכרזים לתפקידי ניהול,
הדרכה והפקה .בין החודשים פברואר-מאי התפרסמו  3מכרזים הדורשים כתנאי סף
לימודי חינוך גופני .חלקם אף מוסיפים העדפה למתמחים בחינוך מיוחד או בבריאות
הציבור.
כמענה לצרכים הללו הוחלט לפתוח השנה בתכנית הכשרה לחנ"ג
במכללת קיי שני אפיקים חדשים להתקדמות מקצועית המזכים בתעודה
פנימית של מכללת קיי .להלן פירוט על חטיבות אלה .לפרטים נוספים ניתן
לפנות לאנשי הקשר המצוינים בכל אחד מהסעיפים.
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חטיבת לימודים בחינוך מיוחד
ובבריאות הציבור
החל משנת הלימודים תשע"ו )אוקטובר  (2015נאפשר למורים המלמדים בבתי הספר את מקצועות החינוך הגופני
להשתלם באחת משתי החטיבות הקיימות בתכנית :חינוך מיוחד ובריאות הציבור .המורים יצטרפו לסטודנטים משנה
ג' וילמדו  8שעות עיוניות  3 +שעות מעשיות  1 +שעה שהיא סדנה דידקטית .הלימודים יתפרסו במשך שנתיים.
הלימודים יזכו את בוגרי התכנית בתעודה פנימית ממכללת קיי ,והם יכולים לפתוח למורים אפיקים חדשים
להתקדמות מקצועית הן כשכירים הן כעצמאים בתחומים אלה .הלימודים יכולים להיות מוכרים לגמול אישי!
ההרשמה עד חודש יולי ) 2015הפתיחה מותנית במספר הנרשמים(.

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות לד"ר שלומית גיא,
ראש ההתמחות בחינוך גופני
בטלפון 050-7607699
או בדוא"לguyshlomit1@gmail.com :

קורס המאפשר למורים לחנ"ג
ללמד את מקצוע החנ"ג ולהגיש לבגרות
בהיקף  5יח"ל
בשנתיים האחרונות משרד החינוך מאפשר לתלמידי תיכון לגשת לבחינת בגרות ב 5-יח"ל בחינוך גופני ולזכות באותן
נקודות זכות באוניברסיטה כמו כל הגברה אחרת הנלמדת בתיכון .בבתי הספר קיימת דרישה גבוהה בכך אך טרם
נפתחו מסלולים אלה ,עקב מחסור במורים לחנ"ג המוכשרים להגיש לבגרות .למכללת קיי עניין לפתח את הדור
הבא של החוקרים ,המאמנים והמנהלים בתחום הספורט בעיר .מטרת הקורס היא להכשיר מורים שיוכלו להשתלב
בלימודי הגברה זו כדי לענות על הצורך הקיים וכדי לפתח עתודות מקרב תלמידי התיכון.
הלימודים בהיקף של  112שעות יתקיימו בימי ראשון בין השעות  .20:00-16:00בסיומם יזכו בוגרי התכנית בתעודה
מטעם משרד החינוך.

לפרטים נוספים ולהרשמה
ניתן לפנות לגברת פנינה כהן
בטלפון 08-6402713
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