
א. לימודי חינוך:

שם הקורס

פרויקט מוח ולמידה (במקום חינוך ערכי, פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך והמעבר 

מהגן לביה"ס)

התמודדות עם בעיות משמעת- סדנא

חינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

פסיכולוגיה התפתחותית- מקוון

הוראת הקריאה

מוכנות לקריאה

טיפוח חשיבה מדעית בכיתות היסוד

הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה

הוראת המתמטיקה בכתות א-ב

הוראת הדיסציפלינה - יש לבחור  אחד מבין הקורסים הבאים: מעבר 

מאריתמטיקה לאלגברה / בעיות מילוליות בכיתות א'-ו' / סוגיות מתקדמות בהוראת 

האריתמטיקה -  שיבוץ עצמאי ע"י הסטודנט.

הוראת הדיסציפלינה - יש לבחור אחד מבין הקורסים הבאים: הוראת 

הגיאומטריה בבית הספר היסודי / סוגיות מתקדמות בהוראת הגיאומטריה.  שיבוץ 

עצמאי ע"י הסטודנט.

קורסי פדגוגיה -  ישובצו במערכת ע"י מינהל סטודנטים.

עבודה מעשית  *לקראת פתיחת שנה"ל בבתי הספר וכשבוע לאחר מכן,  יתקיימו ימי 

הסתגלות והיערכות. תידרש הגשת עבודה. ישובצו במערכת ע"י מינהל סטודנטים.

הבעה בעל פה (קורס חובה)

קורס מתוך אשכול לשון:  יסודות הסמנטיקה והלקסיקון או  מושגי ייסוד בבלשנות או 

  קורס נוסף המוצע באשכול בשנת הלימודים

קורס מתוך אשכול לימודי תרבות/ מורשת עם וחינוך לאזרחותאשכול מורשת

עזרה ראשונה

זהירות בדרכים - מקוון

בטיחות וביטחון - מקוון

3 ימי סיור (חובה אחד מתוכם ליד ושם)

ב. לימודי התמחות - מתמטיקה:

דרישות קדםשנת לימוד הקורסשם הקורסהערות

שנה ראשונה יסודות האריתמטיקה ליסודי*

שנה ראשונהתורת הקבוצות  ליסודי

שנה ראשונהגיאומטרית המישור ליסודי*

שנה ראשונהגיאומטרית המישור ליסודי- תרגיל*

שנה ראשונהאלגברה ליסודי

תורת הקבוצות, יסודות האלגברהשנה שנייה ואילךחדו"א ותורת הפונקציות  ליסודי **

יסודות האלגברה סמסטר א'שנה ראשונה, סמסטר ב'חזקות ושורשים ליסודי **

שנה ראשונה, סמסטר ב'אינדוקציה וסדרות  ליסודי **
יסודות האלגברה סמסטר א', יסודות 

האריתמטיקה סמסטר א'

שנה ראשונהפיתוח ראיה מרחבית **

קורסי שנה ראשונהשנה שנייה ואילךהעשרה מתמטית  ליסודי

יסודות האלגברה סמסטר א'שנה ראשונהקומבינטוריקה  ליסודי

שנה שנייה ואילךמערכות אכסיומות ומודלים בגיאומטריה  ליסודי

יסודות האריתמטיקה, תורת הקבוצות, 

גיאומטרית המישור ליסודי, טיעון 

ונימוקו (או למידה במקביל)

שנה שנייה ואילךמערכות מספרים ליסודי
יסודות האריתמטיקה, תורת הקבוצות, 

טיעון ונימוקו (או למידה במקביל)

שנה שנייה ואילךתורת המספרים ליסודי
יסודות האריתמטיקה, יסודות 

האלגברה, אינדוקציה וסדרות

שנה שנייה ואילךתולדות המתמטיקה  ליסודי

גיאומטרית המישור ליסודי סמסטר א'שנה ראשונה, סמסטר ב'טיעון ונימוקו (לוגיקה ליסודי)

* חובה ללמוד קורסים אלו 

ולעבור אותם בהצלחה 

כתנאי מקדים לביצוע 

עבודה מעשית ופדגוגיה.

תכנית לימודים להסבת אקדמאים להוראה לשנת הלימודים תשע"ז
מסלול - יסודי בהתמחות - מתמטיקה

אשכול חינוך הכשרה

לימודים מיוחדים 

למסלול

אשכול פדגוגיה 

ודידקטיקה -                 

הקורסים יילמדו 

בשנה השנייה 

במקביל לעבודה 

המעשית, כולל 

פרויקט יישומי

לימודי יסוד

שפת ההוראה


