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פורום הסטודנטים הבינמכללתי של תוכנית המצוינים להוראה במכללות האקדמיות
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י .קדם ,1,5ק .חאג' יחיא ,2,5ו .מקלר ,3,5א .מרגליות
1מכון מופ"ת ,תל אביב ,ישראל2 ,תכנית המצוינים במכון האקדמי הערבי ,המכללה
האקדמית בית ברל ,ישראל3 ,תכנית המצוינים ,המכללה האקדמית לחינוך אורנים,
טבעון ,ישראל4 ,המכללה האקדמית לחינוך  -אחוה ,ישראל5 ,ערוץ המנהיגות החינוכית
בפורום הסטודנטים
התכנית להכשרת סטודנטים מצוינים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך מגייסת
סטודנטים בעלי יכולות אקדמיות גבוהות ,ובעלי מאפיינים אישיותיים ,ערכיים
והתנהגותיים ראויים  ,הבוחרים לעסוק בחינוך ובהוראה .מטרתה העיקרית של
התוכנית היא להכשיר מורים מצוינים ,מחנכים מובילים ,מנהיגים חינוכיים.
פורום הסטודנטים הבין מכללתי ,הינו מסגרת המשותפת לסטודנטים מצוינים נציגי
כל המכללות להוראה .מסגרת זו עוסקת בחשיבה ,למידה ,התנסות משותפת,
ובמעורבות חברתית-חינוכית-קהילתית ומביאה לידי ביטוי את המגוון האקדמי
התרבותי והערכי של תוכניות המצוינים ,את המוטיבציה ואת היכולת הגבוהה של
המשתתפים בו .הידע והתובנות של חברי הפורום מוחזרים על ידם לעמיתיהם,
הסטודנטים המצוינים בכל מכללה ומכללה.
הפורום מתנהל במכון מופ"ת במתכונת של ימי עיון ,סיורים ,למידה מקוונת ועצמית
ומקנה למשתתפיו אקרדיטציה אקדמית.
לסטודנטים ניתנה בחירה להצטרף לאחד מערוצי הפורום :מנהיגות חינוכית" ,שלוש
נקודות" -רשת מקצועית חברתית מקוונת ,ויצירתיות בחינוך .להובלת כל אחד מערוצי
הפורום שותפים מנחה מקצועי בתחום התוכן והשני הוא מרכז התכנית באחת
המכללות.
בנוסף ,משתתפים הסטודנטים ב"פרלמנט" מפגש מליאה פעיל מפתח מיומנות רטורית
וחשיבה ביקורתית.
בסימפוזיון נבדוק ,מרכזי הפורום וסטודנטים המשתתפים בו :
 כיצד כל אחד מערוצי הפורום ,שהינו בעל ייחוד וצביון משלו ,תורם לפיתוח
ההכשרה של סטודנטים מצוינים להוראה?
 האם יש ערך מוסף ללמידה בפורום לסטודנטים המוכשרים להוראה הלומדים
בתוכניות מצוינים שגם כך הן כבר עשירות ומגוונות? ומהו
 מהן התובנות אותן לוקחים הסטודנטים והמרכזים מהמפגש בפורום.
כל אחת משאלות אלה תידון על ידי המשתתפים המובילים את ערוציו השונים של
הפורום .באופן זה תשתקף התמונה השלמה שתאיר את תרומת המסגרת המיוחדת הזו
להכשרה מצוינת להוראה.

