 M- Teachתואר שני מוסמך בהוראה תשפ"ב

מטרות הלימודים


טיפוח מורה פרופסיונלי ובעל יכולת הסתגלות מהירה למערכת החינוך ,המסוגל להוביל
אותה ואת התלמידים הלומדים בה לשינויים הצפויים בעתיד.



הקניית ידע פדגוגי תכני על בסיס ידע איתן של תחום התוכן אותו רכשו במהלך
הלימודים לתואר הראשון ואותו יוכלו להקנות לתלמידיהם העתידיים.



פיתוח מורים ראויים ,בעלי תובנות וידע פדגוגיים' שיאפשרו להם לנהל תהליכי הוראה
למידה והערכה יעילים ,וכל זאת בכיתות המאופיינות במגוון קוגניטיבי ,תרבותי וחברתי.
בנוסף ,מורים אלה ידעו לקיים הוראה המקדמת את מיומנויות הלמידה הנדרשות בעידן
המידע ואשר מדגישה יצירתיות וחשיבה עצמאית וביקורתית.

מבנה הלימודים
התואר מורכב מ 33 -ש"ש (שעות שנתיות) ע"פ החלוקה הבאה:
לימודי חינוך  8 -ש"ש
חינוך כתחום מחקרי 4-ש"ש
סמינריונים 4 -ש"ש
פדגוגיה ומתודיקה בהוראת המקצועות 8 -ש"ש
התנסות מעשית בהוראה  9 -ש"ש

ש"ש

חובות לימודים
קורסי חובה

19

קורסי בחירה

1

סמינריונים

4

עבודה מעשית

9

סה"כ

33

שנה א'
קורסי חובה
קורס

ש"ש

סטטיסטיקה א+ב

2

הוראה דיפרנציאלית

1

סוגיות במחקר איכותני

1

1

תאוריות למידה ותהליכי המשגה ויישומן

1

בהוראה ובחינוך
שונות בין לומדים

1

הערכת הישגים

1

יזמות בחינוך

1

רב תרבותיות בחינוך

1

תכנון השיעור -העוצמה שבחשיבה

1

הקבוצתית
כתיבה אקדמית

1

הוראת המקצוע :לשון עברית

2

או ספרות

2

או היסטוריה

2

או הוראת מדעי הטבע

2

סה"כ

13

עבודה מעשית

9

שנה ב'
רשימת קורסי חובה
קורס

ש"ש

מגדר בביה"ס

1

מגמות במדיניות החינוך בארץ ובעולם-
היכרות ביקורתית

1

פסיכולוגיה התפתחותית של ילדים
ומתבגרים

1

אתיקה בחינוך וחינוך ערכי

1

הוראת המקצוע :לשון עברית

2

סה"כ

ספרות

2

היסטוריה

2

הוראת מדעי הטבע

2
6

2

רשימת קורסי בחירה (יש לבחור קורס אחד מתוך הרשימה)
קורס

ש"ש

ילדים מחוננים :מאפייניהם ודרכי טיפוחם

1

הצלע השלישית  -מעורבות הורים

1

טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה

1

סה"כ

1

רשימת הסמינריונים בשנים א' ו-ב' (סה"כ יש לבחור שני סמינריונים  -אחד בכל שנה)
סמינריונים

ש"ש

קידום שת"פ בין המורה לתלמיד עם
הצרכים המיוחדים

2

ריבוי תרבויות ,רב תרבותיות וחינוך
להכרת השונה

2

פיתוח תחושת מסוגלות מקצועית של
מורים ותלמידים

2

המעשה החינוכי :בין תיאוריה
לפרקטיקה

2

סה"כ

4

הנחיות כלליות :
לתעודת ההוראה ולאישור על  80%נקבע ע"י משרד החינוך שצריך להשלים עד סוף שנה א'
גם לימודי יסוד והעשרה אלה:
 1ש"ש לימודי מורשת בנוסף (בד"כ רק לסטודנטים במדעי הטבע – קורס מקוון "כזה ראה
וקדש")
קורס קיץ בעזרה ראשונה ו  2 -קורסים מקוונים במכון מופ"ת :בטחון ובטיחות וזהירות
בדרכים
ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים בהתאם לאילוצי המערכת.

3

