פיתוח מקצועי – תוכנית "אקדמיה-כיתה"
שאלות נפוצות
 .1שאלה :במשך כמה שנים חובה על המורים המכשירים  /הגננות המכשירות לעבור פיתוח מקצועי?
תשובה 30 :שעות בכל שנה ,במשך שנתיים ,סה"כ  60שעות.
 .2שאלה :האם ניתן להשתמש בתקציב הפיתוח המקצועי עבור הסטודנטים?
תשובה :לא ניתן לקיים פעילויות על חשבון תקציב זה עבור הסטודנטים בלבד .עם זאת אנו ממליצים על קיום
קהילות מקצועיות לומדות שהסטודנטים מהווים חלק מהן.
 .3שאלה :מהו המספר המינימלי של משתתפים בהשתלמות עם יומן?
תשובה.10 :
 .4שאלה :האם ניתן לצרף להשתלמויות מורים/גננות שאינם שייכים לתוכנית "אקדמיה-כיתה"?
תשובה :כן.
 .5שאלה :האם ניתן לאגם תקציב פ"מ זה עם תקציב המוסד החינוכי?
תשובה :כן .על מנת לאגם משאבים יש להתייעץ עם מרכז פסג"ה.
 .6שאלה :האם ניתן לקיים השתלמות ללא יומן?
תשובה :כן .עם זאת ,המורים והגננות לא יוכלו לקבל גמול עבור השתתפותם בהשתלמות .את היומן פותחים
בתיאום עם מרכז הפסג"ה.
 .7שאלה :האם ניתן לפתוח יומן השתלמות ולחלקו למספר קבוצות משתלמים?
תשובה :כן.
 .8שאלה :אם בבית הספר ישנה קבוצה של מורים מכשירים בעלי ותק שונה ,כיצד ניתן לקיים פיתוח מקצועי?
יש להסתייע בגמישות פדגוגית ולקיים פגישות בהרכבים קטנים יותר .מומלץ לקיים פיתוח מקצועי בהיקף
מצומצם יותר גם למורים הוותיקים בתכנית.
 .9שאלה :אלו רכיבים אינם יכולים להיכלל בתקציב הפיתוח המקצועי?
תשובה :רכיבים השייכים למעטפת של הפיתוח המקצועי ,כגון :כיבוד ,הסעות ,הדפסות ,מתנות ,השכרת חדר
עבור המפגש ,ציוד משרדי .במקרה של התלבטות תוכלו להתייעץ עם צוות "אקדמיה-כיתה".

 .10שאלה :האם יש להמציא קבלות עבור כל אחד מהוצאות הפיתוח המקצועי?
תשובה :יש להמציא קבלות עבור כל ההוצאות ,למעט תשלום שהתבצע דרך תלוש המשכורת (למשל עבור
מד"פים או מרצים מן המוסד המכשיר).
 .11שאלה :מה ניתן לעשות אם מורים מכשירים אינם מעוניינים  /יכולים לעבור פיתוח מקצועי?
תשובה :יש להתייעץ עם המפקחת או המדריכה לפיתוח מקצועי במחוז הרלוונטי ,וביחד עם מרכז הפסג"ה
הרלוונטי ,מפקח בית הספר או גן הילדים ,למצוא את הפתרון המיטבי.
 .12שאלה :האם ניתן לקיים פיתוח מקצועי בעלות גבוהה מזו שמתוקצבת על ידי התוכנית?
תשובה :כן .בדו"ח הביצוע ישנה אפשרות לרשום חריגה זו ,והיא תושת על המוסד המכשיר.
 .13שאלה :אם במהלך השנה ישנה נשירה של סטודנטים ,החל מאיזה מועד הדבר ישפיע על גובה התקציב
שיינתן למוסד המכשיר?
תשובה  :כידוע ,גובה התקציב של הפיתוח המקצועי הינו מכפלת מספר הסטודנטים אשר בתוכנית באלף .₪
אם תהיה נשירה של סטודנטים לאחר סמסטר ב' התקציב לא ישתנה .אם תהיה נשירה לפני סמסטר ב',
התקציב ישתנה לפי מספר הסטודנטים המעודכן.
 .14שאלה :האם ניתן להשתמש בתקציב זה עבור פיתוח מקצועי למדריכים הפדגוגיים?
תשובה :כן.
 .15שאלה :כיצד מתבצע קבלת התקציב עבור המוסד המכשיר?
תשובה :בתיאום עם משרד החינוך ,אחרי הגשת דו"ח הביצוע למטה "אקדמיה-כיתה".

