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  תכנית הלימודים לתעודת הוראה בצרפתית 

אביב-אוניברסיטת תל, בבית הספר לחינוך  
 

 משך הלימודים שנתיים

'ג-ו' בימים א, הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע  

 ויום התנסות בבית הספר

 

, ספרות צרפתית, בוגרי תואר ראשון בצרפתיתיכולים להירשם 

. לפחות 57 בציון ממוצע של, לימודי צרפת  

. י ועדת הקבלה"נדרש ידע בשפה הצרפתית שייבדק ע  

רשאים להירשם מי שסיימו שתי שנות לימוד מלאות , כמו כן  
ל בציון ממוצע "בתכנית הלימודים לתואר הראשון בתחומים הנ  

.לפחות 57 של  
 

.ל זכאים לתכנית מקוצרת"שני כנ בעלי תואר  

 

  30-6436346 לפרטים אפשר לפנות לגילה

30-6438463  או לאורלי  

ס לחינוך "אתר ביה    

https://education.tau.ac.il/hachshara_lehoraa_about 
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Dès la rentrée prochaine, 30 Octobre 2016 : 

Ouverture d’une Licence d’enseignement du français, reconnue par le 

Ministère de l’éducation israélien 

Equivalent à la formation des maîtres en français  

Ce diplôme est obligatoire pour pouvoir enseigner le français dans les 

écoles et Lycées israéliens  

Durée des études : 1-2 ans  

Les cours ont lieu le dimanche et le mardi  

Critères d’admission:  

- Etre titulaire d’une licence de français (DEUG, Licence de Lettres et/ou de 

culture françaises) ou du B.A. israélien de lettres ou de culture françaises 

avec au moins 75 de moyenne ou être inscrit en 3e et dernière année de 

Licence (BA) avec au moins 75 de moyenne.  

- Excellent niveau de français (évalué lors de l’entretien préalable à 

l’admission) 

- Les titulaires d’une maîtrise bénéficieront d’un programme allégé 
 

Pour information s’adresser à : Gila : 03-6406045 ou Orly : 03-6408460 ou 
;  ofrain@post.tau.ac.il:  : Prof. Ofra Inbar par mail 

 

http://www.education.tau.ac.il/
mailto:ofrain@post.tau.ac.il

