
דו חוגי עם חינוךB.AB.A בחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי*

ראשת החוג: ד"ר עינת נבו
תכנית הלימודים בחוג לחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי מעניקה תואר ראשון דו חוגי בגיל הרך, 
לעולמם של  חושפת את הסטודנטים  הילד בקהילה. התכנית  וחינוכיים של  בהיבטים התפתחותיים  המתמקד 
גיל שש( ומעניקה להם תשתית ידע רחבה באשר להיבטים הקשורים לחינוך  ילדים בגיל הרך )מגיל לידה עד 
ולהתפתחות ילדים בגיל זה. ידע זה נלמד תוך התייחסות למעגלים המקיפים את הילדים ומשפיעים על חינוכם 
והתפתחותם, הרקע התרבותי ממנו הם מגיעים, מאפייני המשפחה והקהילה שלהם. מטרת התכנית היא להכשיר 
ולטפח אנשי חינוך מקצועיים, שיוכלו להשתמש בידע שרכשו על-מנת ליישמו בסביבות ו/או במסגרות חינוכיות 

מגוונות תוך עבודה משותפת עם הצוות החינוכי ומעורבות ההורים. 

       מה נלמד?
תכנית הלימודים היא במתכונת דו חוגית. מחצית מהתכנית כוללת קורסים העוסקים בחינוך והתפתחות ילדים 
הילד  של  עולמו  סביבתיים,  בהקשרים  שפה  התפתחות  הוליסטית,  בראייה  ילדים  התפתחות  כגון  הרך,  בגיל 
נוספת של התכנית כוללת קורסי  ויישום תכניות רגישות תרבות בגיל הרך. מחצית  ופיתוח  בראי מודע הקשר 
ליבה בחינוך, כדוגמת פסיכולוגיה חינוכית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, למידה חלופית ומשחקים דיגיטליים בהוראה 

ולמידה.
הרך  בגיל  הוראה  תעודת  לימודי  עם  התואר  לימודי  את  לשלב  השלישית  בשנתם  בכך,  המעוניינים  סטודנטים 

)בשיתוף עם מכללה להוראה(.

       אילו כלים ומיומנויות אני ארכוש?
קורס  בכל  הרך.  בגיל  ילדים  והתפתחות  חינוך  רחב בתחומי  תיאורטי  ידע  ירכשו הסטודנטים  במסגרת התואר 
תתקיים התייחסות רבת מימדים להשפעות האפשריות של ההקשר התרבותי, הקהילתי והשפתי על חינוך הילד 
והתפתחותו ועל תכניות לימוד. בנוסף, ייחשפו הסטודנטים לאופן היישום של הידע שרכשו בנושאים ותחומים 
שונים, דרך קורסים ופעילות חינוכית קהילתית במסגרת פרויקטים בהם מתבצעת עבודה עם ילדים, משפחות 
וקהילות. פרויקטים אלו יזמנו לסטודנטים, בשנתם השלישית ללימודים, אפשרות להיות שותפים ליישום תכניות 

חינוכיות לגיל הרך בנושאים מגוונים. 

       מה צופן לי העתיד?
אופק אקדמי: בוגרי החוג יכולים להמשיך את לימודיהם למגוון תארים שניים, כגון: הגיל הרך ותרפיה. בנוסף, 
עומדת בפני הבוגרים האפשרות להמשיך את הכשרתם המקצועית על ידי לימודי תעודה, כמו למשל, תעודת 

הוראה בגיל הרך ועיצוב התנהגות בגיל הרך.
אופק תעסוקתי: בוגרי החוג יכולים להשתלב בהוראה, הדרכה, ניהול והובלה של מסגרות חינוך מגוונות )לגילאי 
לעבוד  גם  יוכלו  הבוגרים  פורמלית.  ובלתי  פורמלית  חינוכית,  מערכת  כל  של  לדרישות  בכפוף  שש(  עד  לידה 

במחלקות החינוך ברשויות המקומיות, בהעברת תכניות העשרה בגני ילדים, במתנ"סים ועוד.

       תועלות: 

• ידע רחב - תכנית בסיס מצוינת הנחוצה לכל הורה ואיש חינוך שעובד עם ילדים בגיל הרך. 

• מקצוע - תואר המאפשר אופק תעסוקתי כגננן/גננת, מוביל/ת מסגרת חינוכית פרטית, מוביל/ת   
  תכניות חינוכיות במסגרת הבלתי פורמלית, עובד/ת מנהלי בתחום החינוך וכדומה. 

• היכרות עם השטח - חשיפה לפעילות במסגרות חינוכיות של הגיל הרך בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון. 

• יוזמה והשפעה - רכישת כלים ליישום תכניות חינוכיות במטרה להוביל לשינוי במסגרות חינוכיות לגיל הרך  
  ובקהילה.

* התכנית נפתחת באישור המל"ג - ההסמכה מותנית באישורה.
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