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נוטפיםואחריםגבוהים,לתאריםטטודנטיםולהדריך

 .וכדומהאדמיניטטרטוריםישמשו

המלמדיםהטגלאנשישלהתפיטהאתלשנותיש . 7

ידעבעלילהיותעליהםבמקצוע-על.כעוטקיםבהםולהכיר

ההוראהבתחוםמקצועניםלהיותוגםהתוכןבתחוםרב

בהעברתההוראה,ובעיצובבתכנוןרבידעבעלי-

לאנשיםלשלםישתלמידים.ובהערכתבכיתהההוראה

רקשיעטקולאלהמאשריותרגבוההמשכורתכאלה

במחקר.

מעניקה,שגםטגלופיתוחהערכהשלמערכתלבטטיש . 8

החובותשלמצליחביצועבעבורטגללאנשיפרטים

מטפקתוגםשירות)אוהוראה ,(מחקרשלהםהמקצועיים

לרכושהטגללאנשילאפשרהמיועדתמשמעותית,תמיכה

משימותיהם.לביצועהדרושיםומומחיותידע

אחראיםלהיותהמלמדיםהטגלמאנשילדרושיש . 9

מומחיותםשלהרמהלתחזוקת/לשמירתאישיבאופן

תכניותלטפקישכךלשם .ההוראהובתחוםהתוכןבתחום

ההוראה)לקידוםמרכזיםדרך,למשל,(כמומקומיות

 ,ההוראהבעיצובהטגלאנשישלהידעאתשמקדמות

תלמידים.ובהערכתבכיתהההוראההעברתבכישורי

חמשבחוזיםולהחליפוהקביעותמוטדאתלבטליש . 10

ביצועיםוהוכחתחובותשכולליםשבע-שנתיים,או

 .למדידההניתנותלתוצאותהמוביליםמטוימים

כטיבההאקדמיהחופששלבנימוקמשימושלחדוליש . 11

מכיראינוהחדשהשוקמושג .בהוראהמיומנותלחוטר

 •האקדמיבחופש

במינהבהמכבבההאקדמיהמסבוב 5הגובהעב
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