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הנדון :הכשרת מורים לאנגלית
אנו ,חברי פורום ראשי החוגים לאנגלית במכללות להכשרת מורים ,פונים אליך בעקבות סימנים מהשטח,
המצביעים על כך שצפויה מצוקת כוח אדם קשה בתחום הוראת האנגלית בבתי הספר .לצד מחסור כמעט
תמידי בשנים האחרונות במורים לאנגלית בבתי ספר כמעט בכל רחבי הארץ ,נוספת העובדה כי רבים מן
המורים לאנגלית מתקרבים לגיל פרישה.
אחת המטרות העיקריות העומדות לנגד עינינו כחברי פורום ראשי החוגים לאנגלית במכללות להוראה
היא הכשרת מורים ראויים ומקצועיים לאנגלית .אנו שואפים להכשיר מספיק מורים טובים לאנגלית
שיוכלו לספק את צורכי השטח ורואים בדאגה את המחסור הקיים  -ואת זה שעוד צפוי .ברצוננו לעשות
ככל האפשר כדי להתמודד עם המחסור הזה ,ונשמח לשתף פעולה עם האגף שבראשו אתה עומד על מנת
לגבש פתרונות ראויים למצב.
לשם כך ,נודה לך מאוד אם תוכל לשתף אותנו במידע הנוגע לשאלות האלה:
א .האם בתחילת שנת הלימודים תשע"ג היו בכל המחוזות מספיק מורים מוסמכים לאנגלית שנתנו
מענה לכל משרות הוראת האנגלית הדרושות בתי הספר?
ב .האם במגזרים מסוימים או ברמות מסוימות )יסודי/חט"ב/תיכון( היה מחסור גדול במיוחד
במועמדים ראויים להוראת אנגלית?
ג .האם ניתנה עדיפות לבוגרי מכללות להוראה בהוראת אנגלית על פני מועמדים אחרים? ואם לא
– מה היו הסיבות לכך?
ד .האם בנקודה זו בשנת הלימודים הנוכחית חסרים מורים לאנגלית במחוזות מסוימים? אם כן –
באילו כיתות? כמה מורים מחליפים יידרשו להערכתכם עד סוף שנת הלימודים תשע"ג?
ה .האם באפשרותכם להעריך כעת כמה משרות פנויות בהוראת אנגלית צפויות בשנת הלימודים
תשע"ד? האם הדרישה גדולה יותר במגזרים מסוימים או בכיתות מסוימות?
ו .האם ידוע לכם כמה מורים מוסמכים לאנגלית עומדים לפרוש לגמלאות בשנים הקרובות?
ז .איך לדעתכם אפשר לקיים מערכת של תמיכה במורים חדשים לאנגלית כדי להבטיח ככל האפשר
את הישארותם בתחום?
אנו רואים חשיבות רבה במשיכת מועמדים טובים וראויים להכשרה להוראת אנגלית על מנת להימנע
מחוסרים גדולים אף יותר במורים מוסמכים .לשם כך ,חשוב שנחשוב יחד על תמריצים מתאימים
ועל הדרכים לחשוף בפני מועמדים פוטנציאליים את תחום ההכשרה להוראת אנגלית במכללות –
מקצוע הוראה שבו מובטחת תעסוקה עתידית למועמדים טובים ומקצועיים.
מצורפות שתי כתבות בנושא.
בתודה ובברכה,
פורום ראשי החוגים לאנגלית במכללות להוראה
מכון מופ"ת

