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דף הסבר על מלגת תומכי ההוראה
בבית הספר של החופש הגדול

***
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שלום ותודה על נכונותכם להצטרף לתוכנית בית הספר של החופש הגדול.
תוכנית "בית הספר של החופש הגדול"
התוכנית "ביה"ס של החופש הגדול" פועלת בבתי ספר יסודיים ובגנים מזה  6שנים במטרה לקדם מענה
חינוכי-איכותי לתלמידים ,לטפח תרבות פנאי משמעותית ,לחזק את מקומו של המוסד החינוכי כעוגן לקהילה ,וכן
להקל על ציבור ההורים העובדים.
בתקופת הקורונה חשיבות התוכנית גדולה במיוחד ,שכן תלמידים רבים זקוקים להשלמת פערים לימודיים ולשגרה
חינוכית .בית הספר של החופש הגדול יתקיים השנה עבור גני ילדים ובבתי ספר יסודיים בכיתות א' עד ד' ,בכלל
הרשויות והמגזרים ,בחינוך הממלכתי ובחינוך המוכר שאינו רשמי.
התוכנית תתקיים בתאריכים  6/7/2020-6/8/2020בין השעות  8:00-13:00מידי יום ,בימי א' – ה' .במגזר הערבי
תהיה הפסקה בימי חג הקורבן ,והקייטנה תסתיים מאוחר יותר בהתאם.
התכנית כוללת תכני חוויה לצד תכנים פדגוגיים .מלגות התוכנית מתוקצבות על ידי מפעל הפיס.

תפקידכם כמלגאים/ות בתוכנית
בתקופת ביה"ס של החופש הגדול ,תתבקשו לבצע  50שעות עשיה קהילתית לצד שעות הכשרה וליווי ,אשר
יתפרסו על  10ימי פעילות ,באופן גמיש בתיאום עם רכז/ת ביה"ס.
התכנית תתפרס ברחבי בארץ ובמגזרים השונים ,ושיבוצכם יהיה בהתאם לרשות שציינתם בעת הרישום.
הפעילות במלגה תתקיים במקביל לצוותי ההוראה .תומכי ההוראה לא יחליפו את אנשי הצוות.

תרומה אפשרית של תומכי ההוראה בבתי הספר של החופש הגדול ,בהתאם לצרכי בתי הספר
ולכישורי המלגאי/ת:
א .סיוע בעבודה פרטנית או קבוצתית ,רגשית או לימודית ,עם תלמידים אשר זקוקים לליווי צמוד יותר.
ב .הוראת תכני העשרה ,בהתאם לכישורי תומך ההוראה ולתיאום הפרטני מול אנשי הצוות.
ג .ליווי הכיתה בכללותה כאיש צוות נוסף המסייע לתלמידים.
במידה ותתקבלו ,בימים הקרובים יועברו אליכם/ן פרטי הקשר של רכז המלגאים ביישוב אליו תשובצו .עם קבלת
פרטיו ,אתם/ן תתבקשו לעמוד איתו בקשר לשיבוץ מדוייק בבית ספר או בגן ,וכן לקבלת יחידת הכשרה לקראת
כניסה .פיזור הימים ותכנים ספציפיים שתרצו להעביר – יתואמו ישירות מול הרכז הרשותי ובית הספר.

להרשמה למלגה לחצו כאן
מייל לפניותcoronanswers@gmail.com :
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