
תכנית הלימודים בחוג לחינוך מעניקה היכרות עם מדעי החינוך. לימודי התואר הראשון נועדו להקנות ידע בסיסי על מהות החינוך ולהמחיש את זיקת התיאוריות החינוכיות 

אל המציאות של מערכות החינוך בשטח ואל אפשרויות התעסוקה וההתמחות בחינוך. במרכז תכנית הלימודים אשכול לימודים עיוני בסיסי, המציג את הפסיכולוגיה של 

וייעוץ חינוכי.    ניהול במערכות חינוך  החינוך, תולדותיו ומטרותיו. ממנו מסתעפים תחומי ידע והתמחויות כדוגמת לקויות למידה, הגיל הרך, אוריינות שפה ומתמטיקה, 

ההיכרות עם מגוון התחומים בחינוך, מאפשרת בחירה מושכלת של תחום ההתמחות בהמשך.

        מה נלמד? 
תכנית הלימודים בחוג לחינוך מוצעת בשני מסלולים:  במתכונת החד-חוגית והדו-חוגית. תכנית הלימודים החד-חוגית מכילה חמישה חלקים. לימודי ליבה )שיעורי חובה(, 

שיעורי בחירה בחינוך, אשכולות למידה )לקויות למידה/ חינוך לגיל הרך/ ייעוץ חינוכי/ ניהול מערכות חינוך/ אוריינות, שפה ומתמטיקה(, קורסים מתודולוגיים ולימודי העשרה.

ניתן לשלב את התכנית החד חוגית עם מסלול תעודת הוראה בחינוך המיוחד או בחינוך לגיל הרך )בשיתוף עם מכללה להוראה(. 

        אילו כלים ומיומנויות אני ארכוש? 
במסגרת לימודי תואר ראשון בחוג לחינוך ירכוש הסטודנט ידע בסיסי על מהות החינוך וילמד לקשר את התיאוריות החינוכיות ואת ממצאי המחקר אל המציאות של מערכות 

החינוך בשטח בהתאם לתחום החינוכי אותו בחר ללמוד באשכול הלימודים. הסטודנט ירכוש מיומנויות והתנסויות נרחבות בהתאם לאשכול בו יבחר ללמוד: לקויות למידה, 

הגיל הרך, אוריינות שפה ומתמטיקה, ייעוץ חינוכי וניהול במערכות חינוך. 

כל אלו יאפשרו לסטודנט בחירה מושכלת של תחום ההתמחות ובהמשך מיצוי הפוטנציאל הטמון בו ומימושו בקריירה שלו.

אשכולות הלמידה
ניתן לשלב בין אשכול הגיל הרך לאשכול ליקויי למידהניתן לשלב בין אשכול הגיל הרך לאשכול ליקויי למידה

ליקויי למידה - עוסק בהבנה, זיהוי ואיתור מתקשי למידה ולקויי למידה בגיל הרך, בבית הספר היסודי ובבגרות. התכנית מטפחת אנשי חינוך המעוניינים לעסוק בעתיד 
בתחומי החינוך המיוחד, באבחון ומעניקה כלים להתמודדות עם ילדים המתקשים בלמידה מסיבות שונות. התכנית כוללת פעילות בשטח בשנה השלישית.

•   בין הקורסים הנלמדים: למידה וקשיי למידה, מבוא לילד עם צרכים מיוחדים, משפחתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, שפה ומוח, קשיים בקריאה ובכתיבה, היבטים 
רגשיים של ליקויי למידה, קשיים בחשיבה מתמטית, אבחון ליקויים מתמטיים, טיפול בלקויות למידה, קשיי קשב וניתוח התנהגות ועוד.

הגיל הרך - עוסק בהתפתחות הילדים בגיל הרך ובהבנת צרכיהם מלידתם עד כניסתם לבית הספר. התכנית מעניקה ידע התפתחותי ופדגוגי של החינוך בגיל הרך וכן, 
מטפחת מובילי מנהיגות חינוכית בעלי ידע אקדמי וכלים לעבודה עם ילדים. התכנית כוללת פעילות בשטח בשנה השלישית.

•   בין הקורסים הנלמדים: התפתחות רגשית וחברתית בגיל הרך, התפתחות פיסית, מוטורית, וקוגניטיבית, המשחק וחשיבותו בגיל הרך, התפתחות שפה, קריאה וכתיבה, 
קידום חשיבה מתמטית בגיל הרך, התנהגות ילדים בגן הילדים ועוד.

ייעוץ חינוכי - התכנית חושפת את הסטודנט לתחום הייעוצי במערכת החינוך ולעבודת היועץ המגוונת והמאתגרת. בנוסף, היא כוללת היכרות עם יועצים מקצועיים בבתי 
הספר, פיתוח כלים והערכה להתמודדויות מגוונות במערכת החינוך, כדוגמת - קשיים חברתיים ורגשיים אצל ילדים וכן שיפור מיומנויות תקשורת במצבים מורכבים בביה"ס 

ופיתוח תקשורת מיטבית בין ההורים לבית הספר. התכנית כוללת פעילות בשטח בשנה השלישית.

•   בין הקורסים הנלמדים: גיל ההתבגרות, נוער בסיכון, התמודדות עם מצבי לחץ. קורסים העוסקים במשפחה כמו ייעוץ למשפחה, ייעוץ התפתחותי במשפחה ובעבודה ועוד.

ניהול במערכות חינוך - הכשרת הבוגרים לתפקוד כאנשי חינוך וניהול במערכת החינוך השונות. תכנית הלימודים מתמקדת ביצירת בסיס ידע על נושאים חינוכיים שונים 
הקשורים לניהול, הערכה, הובלת שינויים והנהגה במערכות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות. התכנית כוללת פעילות בשטח בשנה השלישית ועוד.

•   בין  הקורסים הנלמדים: מבוא למנהל חינוכי, מנהיגות חינוכית, ניהול עובדים בשירות הציבורי, בית-הספר בפרספקטיבה של תורת הארגון, סוגיות בחינוך לקראת עתיד 
לא ידוע, דפוסי קבלת החלטות, הערכת פרויקטים, אתיקה בניהול, ניהול בית הספר בסביבה מתוקשבת ועוד.

לימודי אוריינות, שפה ומתמטיקה - אשכול לימודי אוריינות עוסק במיומנויות היסוד של הלמידה ומעניק לסטודנט הבנה מעמיקה של יכולות הלמידה, תהליכי הלמידה 
ושיטות שונות לפיתוח מיומנויות אורייניות )שפה, קריאה, כתיבה, חשיבה כמותית( הנחוצות לצורך מיצוי הפוטנציאל האישי ותפקוד נאות בחברה. התכנית מיועדת 

למבקשים לעסוק בחינוך בגילאי בית הספר היסודי. התכנית כוללת פעילות בשטח בשנה השלישית.

•  בין הקורסים הנלמדים: ניצני אוריינות, היסטוריה של המתמטיקה, למידה אלטרנטיבית, מבוא לאוריינות דיגיטלית, שפה ומוח, פיתוח מיומנויות שפה במסגרת החינוכית, 
תקשורת בין המערכת הבית ספרית למערכת המשפחתית.

       מה צופן לי העתיד?
אופק אקדמי: ניתן להמשיך בלימודים לתואר שני בתחומים רבים ומגוונים: אבחון וטיפול בלקויות למידה, תרפיות באמנות, טיפול בבעלי חיים, ניהול מערכות חינוך, חינוך 

מיוחד: התמחות בטיפול בבעיות התנהגות. התמחות בהפרעות תקשורת, הוראה ולמידה ועוד.

אופק תעסוקתי: הבוגרים יוכלו להשתלב בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בתחום ההתמחות בו תבחרו ללמוד ותרצו להמשיך ולהתפתח: הוראה, תחום האבחון והטיפול 
בליקויי למידה, ריכוז תכניות והובלתן, ניהול פרויקטים חינוכיים )בחינוך הרגיל ובמסגרות חינוך אחרות(, ייעוץ חינוכי, ניהול גן ילדים או עבודה עם ילדים ונוער בסיכון, 

משרה בחינוך הבלתי פורמאלי )למשל, במתנ"סים, במועצות מקומיות, במרכזי למידה או במת״א – מרכז תמיכה יישובי( ועוד. 

       תועלות:

B.AB.A בחינוך | ראשת החוג: פרופ' ורד וקנין נוסבאום

ניסיון מעשי - פעילות שטח מהשנה השלישית בכל אחת מההתמחויות.

כלים להתמודדויות עתידיות בסוגיות איתם מתמודדים הורים, אנשי חינוך וילדים.

העשרה נוספת: הרצאות אורח, כנסים וימי עיון במגוון נושאי חינוך אשר יעשירו את ידע הסטודנט. 

כלים להובלת שינויים במערכת החינוך הישראלית. 

תכנית בסיס נהדרת לרכישת השכלת המשך כגננת, מאבחנת, יועצת, מובילת פרויקטים חינוכיים, מורה לחינוך 

הרגיל והמיוחד/ או להקמת עסק עצמאי כגון גן פרטי או מרכז אבחון )בכפוף למסלול הלימודים של הלומד(.

חד חוגי דו חוגי


