
 1 

 טע"תש – בחינוךחטיבה 

 

 

 מטרת הלימודים

קונפליקטים. הלימודים כבות החינוך בחברה מרובת תרבויות, יכולות ולהקנות לסטודנט התמקדות במור

 יתמקדו בגישה המעודדת יחס של כבוד כלפי שונות ומעודדת חינוך המקדם צדק חברתי.

 

 

 מבנה לימודים

 :החלוקה הבאה(, ע"פ נקודות זכות )נק"ז 120 -תואר מורכב מ

די ליבה, נק"ז לימו 4, חינוךב, כשאחת מהחטיבות יכולה להיות תחומי-רבנק"ז תחת ב.א  28חטיבות של  4

 נק"ז לימודי מיומנות, קורסי אנגלית לרמת פטור וקורס הכרת הספרייה. 4

 

 

 נק"ז  לימודים חובות

 12 קורסי חובה

 12 קורסי בחירה

 4 סמינר

 28 סה"כ

 

 

 א' שנה

 קורסי חובה

 דרישות קדם נק"ז קורס

  4 פילוסופיה, היסטוריה וסוציולוגיה של החינוך

שונות בין לומדים, תיאוריות למידה 

 והתפתחות חשיבה

4  

  4 חינוך רב תרבותי

  12 סה"כ
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 וג' שנה ב'

 רשימת קורסי בחירה *

 דרישות קדם נק"ז קורס

העברי ככלי "ילדים טובים ילדים רעים": הזמר 

 חינוכי

2  

  2 חינוך ופוליטיקה

  2 חינוך ערכי ואתי

  2 ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך

  2 להיות מחנך משמעותי

לקויות למידה וקשב מנקודת המבט של אנשי 

 מפתח במערכת הבית ספרית

2  

  2 מגדר ומיניות בעבודה חינוכית

שנכתב שונה ואחר: עיון בקורפוס הספרותי 

 לילדים כאמצעי חינוכי

2  

  12 סה"כ

 רשימת הקורסים מתעדכנת מדי שנה.*

 

 רשימת סמינרים

 

 דרישות קדם סמסטר נק"ז קורס

פילוסופיה, היסטוריה  א+ב 4 ילדים ונוער בסיכון

וסוציולוגיה של החינוך; 

שונות בין לומדים, 

תיאוריות למידה 

והתפתחות חשיבה; 

 חינוך רב תרבותי

פילוסופיה, היסטוריה  א+ב 4 לקויות למידה וקשב במעגל החיים

וסוציולוגיה של החינוך; 

שונות בין לומדים, 

תיאוריות למידה 

והתפתחות חשיבה; 

 חינוך רב תרבותי

פילוסופיה, היסטוריה  א+ב 4 תפקיד התקשוב בחינוך

וסוציולוגיה של החינוך; 

שונות בין לומדים, 

תיאוריות למידה 

חשיבה; והתפתחות 

 חינוך רב תרבותי

   8 סה"כ
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 :הנחיות כלליות

 קורסי ב זלפי הנק" משוקלל ממוצעמהקורסים ו 75%-ציון עובר במעבר משנה א' לשנה ב' מותנה ב
 .לפחות 70של  החובה

 קורסילפי הנק"ז ב משוקלל ממוצעעובר בכל קורסי החובה ו ג' מותנה בציון שנהמעבר משנה ב' ל 
 .לפחות 65של החטיבה 

 נק"ז(. 12סה"כ קורסי בחירה )ב נים ב' וג' על הסטודנט להשתתף בש 

  קורסי בחירה: לכל סטודנט תינתן האפשרות לבחור קורס בחירה מחטיבה אחרת, שלא מתוך
 החטיבות אליהן נרשם, בכפוף לאישור ראש החטיבה בה רשום הקורס שאותו הוא רוצה להמיר.

  נק"ז(, בתנאי שסיים את לימודי  4)סמינר,  קורסים מתקדמיםבשני בשנה ג' על הסטודנט להשתתף
 כל המבואות בחטיבה.

שבחר. בחטיבות בהן הוא בחר לא  4-כל סטודנט נדרש לשני סמינרים משתי חטיבות שונות מתוך ה
 נק"ז בקורסי בחירה. 4ללמוד סמינר, ישלים הסטודנט 

 ואתנאי לקבלת התואר הה : 

בכל הלימודים )כל הממוצעים הם ממוצעים חטיבה ובכל לפחות  65ציון ממוצע 
 משוקללים(.

 גורר הפסקת  –( עוברבקורס הראשון הציון היה נכשל בקורס חובה חוזר )גם במידה ש
 .לימודים

 .ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים בהתאם לאילוצי המערכת 


