
  

 

 

 2018ינואר 

 :להשתתפות בקורס אקדמי המשלב התמחות מעשית -קול קורא לסטודנטים ולסטודנטיות

 הזדמנויות ואתגרים בחינוך לזכויות אדם -מהאקדמיה אל בית הספר 

, יצא אל הפועל פרויקט משותף 2019 -2018ובשנת הלימודים  2017-2018בשנת הלימודים 

לשוני בבאר שבע, במימון תוכנית -למרכז לחקר פוליטיקה וחברה אירופית ולבית הספר הדו

ז'אן מונה )ארסמוס+( של האיחוד האירופי. במסגרת הפרויקט סטודנטיות וסטודנטים 

 גוריון בנגב יקבלו הזדמנות ליישם את הידע שצברו במהלך לימודיהם-מאוניברסיטת בן

האקדמיים, ולארגן בשיתוף עם תלמידי בית הספר תהליכי לימוד בנושא זכויות אדם 

 זאת בתמורה לתשלום בדמות פרס כספי למשתתפים בפרוייקט.בפרספקטיבת האיחוד האירופי. 

הסטודנטיות והסטודנטים יקבלו ידע והכשרה במהלך קורס אקדמי, ויידרשו להנגיש את הידע 

ות ותלמידי בית הספר. הקורס יאפשר לסטודנטים להעמיק בנושא שצברו באופן מעשי לתלמיד

זכויות אדם וחינוך לזכויות אדם, בפרספקטיבה האירופית ובפרספקטיבה הישראלית, כמו גם 

לשוני בישראל. מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידות ולתלמידים -להיחשף לתחום החינוך הדו

ומעניינות, ולהעניק לסטודנטיות ולסטודנטים ללמוד על זכויות אדם שונות בדרכים יצירתיות 

 לשוני.-הזדמנות להתנסות בפרקטיקה החינוכית הייחודית של בית הספר הדו

 :כוללת בפרויקטההשתתפות 

נויות הזדמ -השתתפות בקורס הכנה )סמסטר ב' תשע"ח(: "מהאקדמיה אל בית הספר  .1

 ".םואתגרים בחינוך לזכויות אד

 נק"ז 2היקף: 

+ סיור  14:15-15:45בימי רביעי בין השעות  )שיעור שבועיתשע"ח משך: סמסטר ב' 

  )ומפגש הכנה

המחלקה  / המחלקה לפוליטיקה וממשל / הקורס יוכר כקורס של החטיבה האירופית

 .קורס כללי בפקולטה לרוח וחברה/  לחינוך

 

 



  

 

 

לשוני )הגר( בבאר שבע התכנים -דגניה דו בו יועברו בבית הספר בפרויקטהשתתפות  .2

שיבנו על ידי הסטודנטים והסטודנטיות בקורס, לתלמידים ולתלמידות במהלך שנת 

+ אירועי שיא(. השתתפות בחלק זה  הלימודים תשע"ט )הוראת הנושא  בשיעורים

 .בבית הספרתזכה גם היא את המשתתפים בנק"ז במסגרת קורס שילווה את הפעילות 

 סמסטר א' + ב' תשע"ט.משך: 

שעות בסמסטר, והשתתפות  30-פעילות בבית הספר בהיקף של כהיקף הפעילות: 

 במפגשי ליווי והכנה.

 .הפרויקט. השתתפות מחייבת השתתפות בכל חלקי בסך הכל יימשך שלושה סמסטרים הפרויקט

 , בתנאי שעמדו בכל הדרישותהפרויקטהמשתתפים יזכו בפרס כספי בסיום 

במסגרת הקורס האקדמי והפעילות בבית הספר יעסקו בחינוך לזכויות אדם,  התכנים

 .בפרספקטיבת האיחוד האירופי

אנו מחפשים סטודנטים וסטודנטיות )שנותרה להם לפחות שנה נוספת לסיום  הפרויקטלצורך 

 :התואר( בעלי הכישורים הבאים

 עניין בנושא זכויות אדם -

 חינוך דו לאומיתרבותי ו-רבעניין בנושא חינוך דו לשוני,  -

 יתרון -ניסיון בחינוך/ הוראה/ הדרכה  -

 

 – ישלחו את מועמדותם לגברת מיכל רותם במייל בפרויקטהמעוניינים להשתתף 

 tmi@post.bgu.ac.ilro  צירוף המסמכים הבאיםבינואר, ב 31-לעד: 

 אישור לימודים -

 גיליון ציונים -

 (מילים 450עד )  מכתב מוטיבציה -

 קורות חיים -

 .יערך תהליך מיון הכולל ראיונות אישיים ,פברוארב 12-14ימים שני עד רביעי, ב
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