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 < ודים והשתלמויותקורסים, לימ <מסלולי לימוד < דף הבית

חינוך גופני ובריאות |הגיל הרך והחינוך המיוחד|מיומנויות הוראה ותכני הוראה|לימודי תעודה

לימודי |מחשבים|פעילויות לשעות הפנאי|תנועה ומחול|מעשי -חינוך גופני ובריאות |עיוני -

 -אופק חדש |בריאות וספורט במים|טפסים|מתודיקה ורפואה בספורט|נושאים שונים|שפות

 קורסים לדרגות הגבוהות

 קורסים, לימודים והשתלמויות

  
לימודי   מיומנויות הוראה ותכני הוראה   | חינוך גופני ובריאות  |  מתודיקה ורפואה בספורט

קורסים   |טפסים |  הגיל הרך והחינוך המיוחד | אופק חדש | טופס הרשמה  |ידיעון   |תעודה

 ידיעון דיגיטלי  |מערכת קורסים   |   מאושרים לגמולים

 
 

פיתוח מערך רחב ומגוון של לימודי תעודה והשתלמויות לקהל הרחב ולקהל המורים, מאפשר להרחיב את 
של הלומדים בתחומים רבים, המבטאים את התמורות  השכלה ,לרכוש מקצוע חדש ולהעשיר את עולמם

 .המתרחשות בעולמנו
  

מודי תעודה ולהשתלמויות מביאות בחשבון את הצרכים הייחודיים תכניות הלימודים בבתי הספר ללי
והמקצועיים המגוונים של מערכת החינוך ואת צרכיו האישיים של המורה, למען העשרתו ולקידומו 

 .הפרופסיונלי
 .מורים בשבתון הבוחרים לרכז את לימודיהם במכללה האקדמית בוינגייט זוכים להטבות מיוחדות

  
מיועדים למורים לחינוך הגופני ולעובדי הוראה אחרים, אך גם לקהל הרחב המעוניין  הלימודים במכללה

 .לרכוש מקצוע איכותי ונדרש
במסגרת זו מוצעים גם לקהל הרחב מגוון של קורסים ללימודי תעודה והעשרה, שבהם יוכלו להשתלב 

 .ולהתפתח אישית, וזאת באווירה אקדמית
  

רבה, מבטיח לימודים מהנים ויעילים, באווירה מיוחדת ובסביבה  צוות ההוראה שלנו, שנבחר בקפידה
  !צעירה וירוקה

  
הלימודים מתקיימים בקמפוס המכללה האקדמית בוינגייט ובמספר יחידות ללימודי חוץ ברחבי הארץ, 

 .המותאמות למגזרים שונים באוכלוסייה
  

 ! אני מזמין אתכם להפוך את האהבה שלכם לקרירה
  

 שכנזיד"ר מיכאל א
 ראש בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות

 
  

 
  

 לצפייה בקורסים המאושרים לגמול השתלמות תשע"ה
  

 מידע' בראש האתרלחצו על לשונית 'מערכת ה ,לצפייה בציונים, כנסו לאתר המכללה *
 (במכשירים ניידים, בתפריט בפינה הימנית העליונה של המסך)
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כנסו למערכת המידע, ייפתח חלון )ניתן גם להגיע למערכת המידע ישירות 

 .(https://live.or-bit.net/wincol/Login.aspx בכתובת
 .": מס' ת.ז ללא הספרה אפסרשמו ב"שם

 (050865ספרות )לדוגמא  6רשמו "בסיסמא": תאריך לידה ב 
 .ייפתח מסך ובו תפריט לרשימת ציונים

  
 !בהצלחה
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