תואר שני
בית הספר לתארים מתקדמים
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דבר דיקן בית הספר לתארים מתקדמים
בית הספר לתארים מתקדמים מאפשר ,מעודד ומטפח הרחבה והעמקה של הידע
והמחקר בתחומים חיוניים לחברה הישראלית על שפע מרכיביה וגווניה .בית הספר
מצוי בתנופת פיתוח של תחומי דעת חדשים בייעוץ חינוכי ובפסיכולוגיה קלינית
רגישת תרבות ,בצד המשך מסורת רבת שנים במכללה האקדמית אחוה בפיתוח
והנחלה של ידע ומחקר בחינוך ,הוראה וחקר התרבות הישראלית.
אנו ,ראשי התכניות והסגל ,דוגלים בהנחלת ידע עדכני ומתקדם תוך שילובו
והתאמתו לפלחי אוכלוסייה ייחודיים בחברה בכלל ובסביבה הטבעית של המכללה
בפרט .זאת ,במחשבה והסתכלות דרך פריזמה רגישת-תרבות שמשלבת הרחבת
הלמידה ,הפרספקטיבה וההשפעות הבין-תרבותיות בתחומי הידע השונים.
כל הסטודנטים בבית הספר לתארים מתקדמים ,וחלק נכבד מהמרצים בתכניות
אלה ,הם סוכני שינוי חברתיים .תפיסתנו הבסיסית היא כי אין אחר חלש או
נחות ,אלא שונה הדורש התייחסות נפרדת ומותאמת .אנו סמוכים ובטוחים כי
בוגרי התכניות שלנו ישתלבו במאמץ הכלל-ישראלי ליצירת חברה שוויונית ,טובה
ומתקדמת ,שבמקביל מכבדת ומעריכה את מסורותיה ועושר תרבויותיה.
תוכלו למצוא בידיעון שלפניכם פרטים מלאים על שמונה התכניות לתואר שני
הקיימות כיום בבית הספר לתארים מתקדמים ,יעדיהן ,תכניות הלימודים שלהן,
סגל ההוראה והתנאים וההליכים להרשמה ולקבלה.
ראשי התכניות ,סגל המרצים ,הסגל המנהלי ואני מצפים לפגוש אתכם בשלל
תכניות הלימוד שלנו בשנת הלימודים תשפ”ב ,ומאחלים לכם הצלחה ,הנאה
ומשמעות בלימודיכם.

תכניות הלימודים לתואר שני:

• M.A.ייעוץ חינוכי*
• M.A.פסיכולוגיה קלינית*
• M.A.תרבות עם ישראל
• M.Ed.מינהל מערכות חינוך
• M.Ed.מינהל מערכות חינוך לגיל הרך
• M.Ed.חינוך מיוחד
ומורה מומחה בהערכה וטיפול בלקויות למידה
• M.Ed.חינוך מתמטי לבית הספר היסודי
• M.Teachמוסמך בהוראה תואר שני עם תעודת הוראה

פרופ׳ גבי שפלר
דיקן בית הספר לתארים מתקדמים
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תואר שני  M.A.בייעוץ חינוכי*
ראש התכנית :פרופ' חנוך פלום
המציאות בעידן בו אנחנו חיים וכיווניה העתידיים מאופיינת
בשינוי מתמיד המתרחש בקצב הולך וגובר .לכך השלכות על
המערכות השונות ובהכרח גם על תהליכי הלמידה וההתפתחות
של התלמיד .ליועץ החינוכי תפקיד מרכזי בהתמודדות עם
האתגרים הניצבים בפני המערכת החינוכית והפועלים בה,
במטרה לקדם התפתחות ותפקוד מיטביים ומיצוי הכוחות
הטמונים בתלמידים .היועץ החינוכי אמון על תהליכים
התפתחותיים של הפרט ושל הארגון ,ופועל מקצועית מנקודת
מבט מערכתית תוך ראיית כלל אוכלוסיית התלמידים ,והכרה
בתפיסת השונות ,בצורכיהם ובמתן מענה מובחן המתחייב
משונות זו.
תכנית הלימודים לתואר שני בייעוץ חינוכי מבקשת להכשיר
בוגרים בעלי תובנות המשקפות גישה ייעוצית מקצועית
ועקרונות פעולה ברורים ,בצד גמישות ויכולת התאמה להקשר
המערכתי המסוים .הקווים המנחים את תהליך הלמידה ומבנה
התכנית משקפים עקרונות אלה.
לימודי הייעוץ החינוכי מתאפיינים בלימודים אקדמיים לצד
שילובם של היבטים יישומיים ופרקטיים בעבודת היועץ
החינוכי .התכנית כוללת מערך הדרכה המלווה את הסטודנטים
לאורך כל לימודיהם במטרה לתרום להתפתחותם המקצועית
באמצעות חיבור לעשייה בבתי הספר ובמסגרות שונות,
חינוכיות ואחרות .שילוב זה יאפשר לסטודנטים לעצב את
תפיסות התפקיד העתידיות שלהם ולבחון באופן ביקורתי את
תפקידי היועץ החינוכי הלכה למעשה.
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

משך ומסגרת הלימודים

הלימודים יתקיימו יום וחצי בשבוע  +קורסי חובה מרוכזים
בקיץ של שנים א' ו-ב'.
משך הלימודים  -שנתיים.
סיום הלימודים מותנה בקבלת כל הציונים ,כולל ציון סופי
בעבודת הגמר.

מבנה תכנית הלימודים

לימודים עיוניים  28 -ש"ש ( 56נק"ז)
עבודה מעשית  10 -ש"ש (ללא נק"ז)
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שנה א'
קורסי חובה
סוגיות במחקר איכותני
שיטות מחקר כמותיות
'תהליכי ייעוץ והתפתחות :מחקר ופעולה שנה א׳
'התנסות והדרכה בשדה :היבטים מערכתיים ופרטניים שנה א׳
יסודות המפגש הייעוצי
צמיחה במפגש הייעוצי
התפתחות במעגל החיים
קיץ/חופשת סמסטר
הקבוצה המסייעת
היבטים מוטיבציוניים במפגש הייעוצי
דיאגנוסטיקה ליועצים
היוועצות של צוותים
קורסי בחירה
חברות אזרחיות (מקוון)
ניהול קבוצות בארגונים (משולב)
סמינריון
חשיבה ביקורתית בייעוץ החינוכי
או
רווחה נפשית ומיטבית  -השתמעויות לעבודת הייעוץ החינוכי

שנה ב'

קורסי חובה
תהליכי ייעוץ והתפתחות :מחקר ופעולה שנה ב'
התנסות והדרכה בשדה :היבטים מערכתיים ופרטניים שנה ב'
טראומה וחוסן בעבודת היועץ החינוכי
התפתחות קריירה :הקשר חינוכי וייעוצי
הייעוץ החינוכי במאה ה21-
ייעוץ חינוכי בחברה רב תרבותית
קיץ/חופשת סמסטר
סוגיות אתיות בייעוץ החינוכי
התערבות ייעוצית קצרת מועד
קורסי בחירה
הצלע השלישית  -מעורבות הורים בחינוך
פסיכולוגיה חיובית :יישומים לחינוך ולייעוץ
נתיבים לחיים משמעותיים
סמינריון
תחושת מסוגלות  -תיאוריה מחקר ומעשה בעבודת היועץ

פרופ’ חנוך פלום ,פרופ’ סמדר בן אשר ,פרופ’ שרה זמיר ,פרופ’
יעל פישר ,פרופ’ אבי קפלן ,ד”ר ברוס אופנהיימר ,ד”ר תמרה
בוזקאשוילי ,ד”ר תמר לביא ,ד”ר היידי פלביאן ,ד”ר פנינית
רוסו-נצר ,מר יואל זיבלט שי.

תנאי והליך הקבלה
·לתכנית יתקבלו סטודנטים בעלי תואר אקדמי ראשון ,בציון
ממוצע של  85לפחות.
·ניסיון בעבודה חינוכית ,ייעוצית ,חברתית ,קהילתית או
טיפולית.
·סטודנטים שלא למדו בתואר ראשון את הקורסים:
חברתית',
'פסיכולוגיה
התפתחותית',
'פסיכולוגיה
'פסיכולוגיה של גיל הנעורים'' ,פסיכופתולוגיה'' ,לקויות
למידה'' ,תיאוריות אישיות'  -יידרשו להשלים אותם עד
לתחילת שנת הלימודים הראשונה בציון  80לפחות בכל
קורס ,ובממוצע של  85לפחות בכלל הקורסים.
·על המועמדים לעבור תהליך מיון הכולל ראיונות לבדיקת
התאמה.
למורים ב'אופק חדש' יוכרו  140-120שעות מלימודי התואר
השני לצורך קידום בדרגה

או
שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך:
היבטים מערכתיים ,חברתיים ולימודיים
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

סגל ההוראה
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תואר שני  M.A.בפסיכולוגיה קלינית*
רגישת תרבות (במסלול תזה/עבודת גמר)
ראש התכנית :פרופ’ יהונתן גז
מדינת ישראל מאופיינת בהטרוגניות חברתית ותרבותית,
שכן היא כוללת קבוצות וקהילות בעלות מאפיינים תרבותיים
ייחודיים (המגזר הערבי ,הקהילה אתיופית ,האוכלוסייה
החרדית ועוד) .בשל שיעור נמוך של פסיכולוגים מקרב קבוצות
אלו ,ובשל היעדר נגישות תרבותית (שפה ,ידיעת הנורמות,
יכולת גישור ועוד) ,אוכלוסיות אלו אינן מקבלות את שירותי
בריאות הנפש שלהן הן זקוקות.
המכללה האקדמית אחוה פיתחה תכנית חדשנית ויחידה מסוגה
בארץ ,שמטרתה להקנות לבוגריה את התשתית התיאורטית
ואת הכלים הנדרשים לעבודה טיפולית ואבחונית עם קהילות
בעלות מאפיינים תרבותיים ייחודיים וגם עם האוכלוסייה
הכללית בישראל על כל גווניה.
*הענקת התואר מותנית באישור המל”ג

התנסות קלינית (פרקטיקום)

במסגרת ההתנסות הקלינית ישתלבו הסטודנטים במוסדות
בריאות הנפש ,שבהם יש תשתיות לעבודה קלינית רגישת
תרבות.

קורסים לדוגמה:

פסיכופתולוגיה
פסיכודיאגנוסטיקה
הריאיון הקליני
פסיכותרפיה פסיכודינאמית
יסודות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי
היבטים תרבותיים של פסיכופתולגיה
פסיכולוגיה רגישת-תרבות – סוגיות בטיפול באוכלוסיות
החרדיות
פסיכולוגיה רגישת-תרבות – עבודה עם החברה הערבית
בישראל
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

סגל ההוראה:

פרופ׳ יהונתן גז ,פרופ’ גבי שפלר ,פרופ’ יורם בילו ,פרופ’ יוסי
צלגוב ,ד״ר רות אוחיון ,ד״ר נחמה הכהן ,ד”ר גילי וולף ,ד״ר
לימור וידנה ,ד״ר ויסאם מרעי ,ד״ר חגית פרץ ,ד”ר מורן שילר-
גולן ,גב׳ נעמה גולן-פלג

משך ומסגרת הלימודים

הלימודים במכללה יתקיימו יומיים בשבוע.
ההתנסות הקלינית בשדה מתקיימת יומיים בשבוע.
משך הלימודים – שנתיים.

מבנה תכנית הלימודים

בתכנית שני מסלולים :מסלול תזה ומסלול עבודת גמר שניהם
בהיקף של  45נק”ז 22.5 ,ש”ש.
ההכשרה בתחום הפסיכולוגיה הקלינית משלבת לימודים
אקדמיים עם התנסות קלינית בשדה.
תכנית הלימודים האקדמית כוללת את כל קורסי החובה
הנכללים בהכשרה של הפסיכולוג הקליני ,וכן קורסים נוספים
המתמקדים בממשק שבין בריאות הנפש לתרבות ,ואשר
חלקם יילמדו על ידי אנשי מקצוע מהמגזרים הרלוונטיים

התכנית עשירה במרצים אורחים במסגרת סמינר
מחלקתי בפסיכולוגיה קלינית.
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תנאי קבלה:
מוזמנים להגיש מועמדות לתכנית זו סטודנטים בעלי תואר
ראשון בפסיכולוגיה או במדעי התנהגות ממוסד אקדמי מוכר
על ידי המל”ג.
על כל מועמד לשלוח ערכת רישום הכוללת את כל המרכיבים
הבאים:
 .1מסמך כוונות הכולל קורות חיים ,תיאור עצמי ופירוט הזיקה
המהותית של המועמד אל מטרתה הייחודית של התכנית.
 . 2גיליון ציוני תואר ראשון בפסיכולוגיה וחוגים נוספים
 . 3גיליון ציון מבחן מתא"ם
 . 4שתי המלצות אישיות:
• המלצה אקדמית
• המלצה על בסיס התנסות בשדה

50

תואר שני  M.A.תרבות עם ישראל
ראש התכנית :פרופ' נעמה צבר בן-יהושע
התכנית לתואר שני היא יחידה מסוגה בארץ ומיועדת לבוגרי
תואר ראשון ולמורים המתעניינים בהעמקת הידע בנושא
תרבות עם ישראל .התכנית תעמוד על שורשיה התרבותיים של
מורשתנו ,תוך הדגשת האספקטים הרלוונטיים לחיים ולחברה
בישראל בת זמננו.
הנושא יילמד מזוויות שונות ומרתקות ,תוך הצגת טקסטים
מגוונים בהיסטוריה ,ספרות ,פילוסופיה ,יהדות ומקרא ,מתוך
גישה פלורליסטית ,שוויונית וביקורתית .הלימודים כוללים
הרצאות ,סדנאות ,סיורים וביקורים באתרים ייחודים.
דרך ההוראה ,בחלק מן השיעורים ,תהיה שיתופית ורבת
דיאלוגים ,בגישת החברותא ,בדומה לזו המתקיימת כיום
בהצלחה בבתי המדרש החילוניים ,תוך לימוד עקרונות ההנחיה
הבית מדרשית .הקריאה והדיון בטקסטים ,תוך כיבוד השונה
וההשקפה האישית של הלומד ועולם אמונותיו ,יהוו חלק
אינטגרלי בתהליך הלימודי.
התכנית ,שעל המלמדים בה נמנים טובי המרצים באקדמיה ,היא
בין-תחומית .וניתן למצוא בה עניין וערוץ להתחדשות מקצועית
ואישית .מוסמכי התכנית יזכו להשתייך לקבוצה ייחודית ,שלה
תהיה הזכות והחובה לשמר את מורשת תרבות עם ישראל
בקרב הדור הצעיר ובכלל.

משך ומסגרת הלימודים

הלימודים מתקיימים ביום ד׳ בצורה היברדית  -יום בשבוע
במכללה ויום בשבוע בזום
משך הלימודים  -כשנתיים
מבנה תכנית הלימודים ( 18ש"ש)
מתודולוגיה של מחקר  1 -ש”ש
אשכולות דיסציפלינרי ואינטרדיסציפלינרי  9 -ש”ש חובה ו4-
ש”ש בחירה
שני סמינריונים  4 -ש״ש חובה

קורסי חובה (סה”כ  9ש”ש)
שנים א’  +ב’
הספרות התנאית אמוראית כדגם לפיתוח ׳תרבות ישראל׳
סוגיות ערכיות במקרא ובראי הדורות
תולדות החילון
מתודולוגיה של מחקר חינוכי
התפתחות ההלכה
מבוא לקבלה
אל מול ארון הספרים היהודי
תולדות האידאות בחסידות
מחשבת ישראל
רב תרבותיות בחברה
סמלים ומיתוסים בתרבות העברית החדשה
קורסי בחירה ( 4ש״ש)
זרמים ביהדות
האמנות כפרשנות  -שירת קודש ושירת חול
המופלא בסיפור העם העברי לדורותיו
יהדות במפגש עם האסלאם
ההיסטוריוגרפיה בהגות היהודית המודרנית
היבטים אמנותיים בתרבות ישראל
יישומים בתרבות עם ישראל
עקרונות להוראה והנחיה בבית מדרש
הקול הנשי בתרבות היהודית עממית
עולם יהודי בין מסורת למודרנה  -גלגולי מוטיבים בספרות
ובקולנוע
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סמינריונים:
שנה א’
מורשת וספרות
שנה ב’
תכנון והערכת לימודים בתרבות ישראל
או
תובנות מספרות ההלכה ,האגדה וההגות היהודית
לתשומת לבכם:
במהלך השנתיים יתקיימו מספר סיורי חובה לאתרים
ייחודיים.
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

סגל ההוראה

פרופ’ נעמה צבר בן-יהושע ,פרופ׳ ניסים קלדרון ,ד”ר אריאלה
אמר ,ד”ר שפרה אסולין ,ד”ר אירנה ולדימירסקי ,ד”ר נמרוד
זינגר ,ד”ר נח חיות ,ד”ר עדית ליבנה ,ד”ר יואל קרצמר רזיאל,
וגב’ חנה אבוחצירא

תנאי קבלה

•תואר ראשון בממוצע  80ומעלה

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  140-120שעות
מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה.
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תואר שני  M.Ed.בחינוך מיוחד

ותעודת מורה מומחה בהערכה וטיפול בלקויות למידה

ראש התכנית :פרופ' אלכס קוזולין
התכנית נועדה להכשיר מומחים חינוכיים בקידום תלמידים
עם צרכים מיוחדים ,ברוח הגישה החברתית-תרבותית בעלת
המאפיינים ההומניסטיים .גישה זו מכבדת את התלמיד ורואה
בו אדם שלם בעל רצונות ,צרכים ועוצמות .בתכנית ייחשפו
הסטודנטים לידע העדכני ביותר הקיים אודות מאפיינים
וצרכים מיוחדים של תלמידים ,ויקבלו כלים שיסייעו להם
לערוך מחקר בתחום החינוך המיוחד.
בשיעורים השונים יוצגו שיטות מתקדמות המיועדות להעריך
את יכולותיהם של התלמידים עם הצרכים המיוחדים ואת
פוטנציאל הלמידה שלהם .במהלך הלימודים ילמדו הסטודנטים
להכין ,ליישם ולהעריך תכניות התערבות במטרה להעצים את
יכולותיהם של תלמידים אלה.
הסטודנטים יוכשרו להוביל את תחום החינוך המיוחד בבתי
הספר בהם ישתלבו -הם ילמדו לשתף פעולה עם צוות המורים,
עם אנשי המקצוע הפרא-רפואיים ועם משפחותיהם של
התלמידים.
בוגרי התכנית ישמשו מומחים במסגרות משלבות וגם במסגרות
של החינוך המיוחד שבהן מתחנכים תלמידים עם לקויות
למידה ו/או עם לקויות אחרות.

משך ומסגרת הלימודים

הלימודים מתקיימים ביום ד׳ בצורה היברדית  -יום בשבוע
במכללה ויום בשבוע בזום
משך הלימודים  3 -סמסטרים  2 +סמינריונים
שנה ראשונה :סמסטר א׳ ,ב׳ וסמינריון
שנה שנייה :סמסטר א׳ ומפגשים בודדים במכללה בסמסטר ב׳
לצורך סמינריון
מבנה תכנית הלימודים ( 18ש"ש)
קורסי יסוד (חובה)  5 -ש”ש
אשכול מחקר (חובה)  2 -ש״ש
אשכולות (הערכה ,התערבות ,מגוון תרבותי-חברתי והיבטים
מערכתיים)
קורסי חובה  3( -ש״ש)
קורסי בחירה  4( -ש״ש)
סמינריונים( -בחירה)  -4ש”ש (סמינריון אחד לבחירה בכל
שנת לימודים ,סה״כ  2סמינריונים

קורסי יסוד
קורסי חובה  5ש”ש
הגישה החברתית תרבותית ללמידה
שיתוף פעולה עם צוות רב-מקצועי בבית ספר ובקהילה
לקויות למידה במתמטיקה
סוגיות עכשוויות בלקויות למידה ספציפיות
אשכול מחקר (חובה)  2 -ש״ש
סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות למתקדמים
סוגיות במחקר איכותני

תעודת מורה מומחה בהערכה וטיפול בלקויות
למידה

התכנית תכשיר את בוגריה לקרוא אבחונים ,לאתר קשיים,
ולהמליץ על התאמת ההוראה והטיפול בילדים עם לקויות
למידה בתחום הקריאה והכתיבה.
התכנית תשלב לימודים תיאורטיים ,קבלת כלים והתנסות
פרקטית במהלך השיעורים והמטלות בהם.
במסגרת התכנית כחלק מלימודי התואר השני ילמדו
הקורסים הבאים:
קורסי חובה
סוגיות עכשוויות בלקויות למידה ספציפיות
לקויות למידה במתמטיקה
הערכת יכולת הקריאה והכתיבה
לקויות למידה וקשב בהתבוננות רב-מערכתית
היבטים תיאורטים ויישומיים באבחון לקויות למידה וקשב
קורסי בחירה
הערכת הפוטנציאל הלימודי
נוירופדגוגיה  -חקר המוח להשבחת ההוראה והלמידה
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אשכולות (הערכה ,התערבות ,מגוון תרבותי-
חברתי והיבטים מערכתיים)
קורסי חובה  3ש״ש
			
יזמות בחינוך
הערכת יכולת הקריאה והכתיבה
קורסי בחירה  4ש״ש

מבוא לחינוך מיוחד
מבוא ללקויות מתונות

הפרעות בתקשורת (אוטיזם)  -מהתיאוריה לפרקטיקה

הוראה מתקנת קריאה

תכנית התערבות קוגניטיבית  -העשרה אינסטרומנטלית

הוראה מתקנת כתיבה

יסודות האבחון הפסיכולוגי
לקויות למידה וקשב בהתבוננות רב מערכתית
נוירופדגוגיה :חקר המוח להשבחת ההוראה והלמידה
היבטים תיאורטיים ויישומיים באבחון לקויות למידה וקשב
הערכת הפוטנציאל הלימודי
סמינריונים (בחירה)  4 -ש״ש (סמינריון אחד לבחירה בכל
שנת לימודים .סה״כ  2סמינריונים)
שנה א׳
הורות ללא סוף
קידום שיתוף הפעולה בין המורה לבין משפחת התלמיד
בעל הצרכים המיוחדים
שנה ב׳
פיתוח תכניות לניהול התנהגות לתלמידים עם קשיים
		
בוויסות רגשי התפתחותי
הערכה והתערבות המבוססים על הלמידה המתווכת
תכניות התערבות ואסטרטגיות הוראה הנוגעות לשילוב
		
תלמידים עם צרכים מיוחדים
לקויות למידה בחשבון
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קורסי השלמה (לחסרי רקע בחינוך מיוחד)  6 -ש"ש

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

סגל ההוראה

פרופ' אלכס קוזולין ,פרופ׳ עמוס פלישמן ,ד״ר הילה הברמן
לפידות ,ד״ר עדית ליבנה ,ד״ר רוני לנגרמן ,ד"ר ארז מילר ,ד"ר
היידי פלביאן ,ד"ר הילה פלור ,ד״ר ריבי פריי ,ד"ר אביטל רותם,
גב׳ סיגי קזז

תנאי קבלה

•תואר ראשון ו/או תעודת הוראה בחינוך מיוחד בממוצע 85
ומעלה
•מועמדים שציונם בתואר הראשון/תעודת ההוראה בחינוך
מיוחד הוא קרוב ל 85-יוזמנו לראיון (יתקבל מספק קטן של
מועמדים)
•מועמדים בעלי ותק משמעותי ומוכח של למעלה מ 3-שנים
לפחות במסגרות של ילדים עם צרכים מיוחדים ,שאין להם
תעודת הוראה בחינוך מיוחד ,יוזמנו גם הם לראיון (יתקבל
מספק קטן של מועמדים)
•מועמדים ללא תעודת הוראה בחינוך מיוחד שיתקבלו
לאחר ראיון ,יידרשו לקורסי השלמה בהיקף של עד  6ש״ש
 קורסי ההשלמה יילמדו ביום לימודים נוסף במהלך השנההראשונה ללימודים.

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  140-120שעות
מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה.
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תואר שני  M.Ed.חינוך מתמטי לבית הספר היסודי
ראש התכנית :פרופ׳ מריטה ברבש
במרכזה של תכנית הלימודים נמצא תחום דעת שהתפתח
בעשורים האחרונים :חקר דרכי החשיבה של תלמידים במהלך
רכישת ידע מתמטי .מטרת התכנית היא להרחיב ולהעמיק
את הידע המתמטי ואת הידע הפדגוגי-מתמטי של המורים
המלמדים בבית הספר לאור מחקרים שנעשו בתחום.
סטודנטים בתכנית ,המעוניינים בכך ,יוכלו להעמיק ולהרחיב
את ידיעותיהם גם באחד מהנושאים האלה:
הכלה/שילוב :נושא זה בא לענות על הצורך להתמודד עם
תלמידים בכיתה המתקשים בלימודי המתמטיקה ,בין אם זה
בשל חוק השילוב או בין אם זה בשל קשיים אישיים של הילד.
סטודנטים שיבחרו להתמקד בנושא זה יבצעו את המטלות
בקורסים ,בסמינריונים ובעבודת הגמר האישית בנושאים
הקשורים בשילוב/הכלה.
חטיבת ביניים :סטודנטים שמעוניינים להתמקד בסוגיות
תאורטיות ,מחקריות ודיסציפלינריות ברמה ובתוכן המותאמים
לשכבת גיל זו יבצעו בקורסים מטלות המותאמות לצרכיהם,
ויתמקדו בסמינריונים ובעבודת הגמר האישית בסוגיות
ובנושאים המותאמים לחט”ב.
התכנית מספקת מענה לקשת רחבה של תלמידים :המתקשים,
המתקדמים ואלה עם הצרכים המיוחדים .התכנית מקנה
כלים להוראה בכיתה הטרוגנית ,מציגה את הקשרים בין
תחומי ידע שונים ומציעה דרכים להטמיע חשיבה מתמטית.
בנוסף לכך ,חושפת תחומי דעת הנושקים לליבת התכנית ,כמו
הוראה ולמידה במסגרת רב-תרבותית והיבטים של חקר המוח
הרלוונטיים להוראת המתמטיקה וללמידתה.

משך ומסגרת הלימודים:

הלימודים מתקיימים ביום ד׳ בצורה היברדית  -יום בשבוע
במכללה ויום בשבוע בזום
משך הלימודים  -כשנתיים
מבנה תכנית הלימודים ( 18ש"ש)
אשכול העמקת הידע הפדגוגי-מתמטי  13 -ש”ש
אשכול העמקת הידע המתמטי והרחבתו  3 -ש”ש
אשכול החינוך המתמטי כתחום מחקר  2 -ש”ש
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קורסי חובה
חשיבה מתמטית :סוגיות נבחרות
פרשנויות שונות של תכניות הלימודים במתמטיקה

פתרון בעיות :הוראה ולמידה
מסע אל המוח המתמטי
סדנה לעבודות גמר א’
סדנה לעבודות גמר ב’
דידקטיקה של הוראה בין תחומית הקשורה במתמטיקה
חלופות בהערכת הישגים (יכלול תכנים מתוך ׳הקשבה
ופרשנות כפרקטיקות של הערכת תלמידים׳)
פרקים נבחרים בגיאומטריה האלמנטארית
עקרונות מתמטיים של התפתחות מושג המספר
מבוא למודלים מתמטיים
משחקים מתמטיים
שיטות מחקר בחינוך מתמטי

קורסי בחירה( :שניים מתוך שלושה)

תלמידים מתקשים במתמטיקה ואסטרטגיות עבודה
איתם
שילוב הילד מהחינוך המיוחד בכתה ההטרוגנית
במתמטיקה
מאפייני תלמידים מתקדמים במתמטיקה ואסטרטגיות
עבודה איתם
סמינריונים (שניים מתוך שלושה)
מאלגוריתמים למושגים וממושגים לאלגוריתמים
סוגיות נבחרות בהתפתחות החינוך המתמטי
קשרים בין תחומים במתמטיקה וקשרים בין מתמטיקה
לתחומי דעת אחרים
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

סגל ההוראה

פרופ׳ מריטה ברבש ,פרופ׳ ראיסה גוברמן ,ד"ר אירנה גורביץ,
ד"ר טלי וולך ,ד"ר ילנה נפתלייב ,ד״ר סבינה סגרה ,ד"ר חנה
שטיין ,ד"ר ג'וזי שמש

תנאי קבלה

•תואר ראשון בממוצע  80ומעלה
•תעודת הוראה במתמטיקה או תכנית התמקצעות
במתמטיקה בציון  85ומעלה (בוגרי תכנית התמקצעות
יידרשו להשלים  2ש"ש).

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  140-120שעות
מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה.
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תואר שני  M.Ed.מינהל מערכות חינוך
מסלול עם תזה ומסלול ללא תזה

ראש התכנית :פרופ' יצחק פרידמן

תואר שני במינהל מערכות חינוך מיועד להכשיר בעלי
תפקידים לניהול ולהובלה במערכות החינוך הפורמאליות והלא
פורמאליות
מטרת התכנית היא להכשיר מוסמכים המסוגלים להוות עוגן
מקצועי במערכות חינוך אלו ,שיוכלו להתמודד עם התביעה
לאיכות גבוהה של תוצרי מערכות החינוך במציאות משתנה,
שידעו ׳לקרוא מפות׳ ארגוניות וסביבתיות ויהיו בעלי כלים
ויכולת להוביל את הארגון החינוכי למימוש אפקטיבי של
מטרותיו.
הלימודים יכשירו את הסטודנטים להכיר בחשיבותה של
עבודה שיתופית ,השואפת לאחריות ומצוינות אישית וצוותית
המפתחת מחויבות להישגים אישיים וארגוניים .דגש יינתן על
יזמות בחינוך ועל חינוך בינלאומי ליצירת פתיחות מחשבתית
וכישורי הובלה והנהגה.
התכנית מתאימה למנהלים ,לבעלי תפקידים ,למורים ולגננות.

משך ומסגרת הלימודים:

הלימודים מתקיימים ביום ד׳ בצורה היברדית  -יום בשבוע
במכללה ויום בשבוע בזום
משך הלימודים  3 -סמסטרים  2 +סמינריונים
שנה ראשונה :סמסטר א׳ ,ב׳ וסמינריון
שנה שנייה :סמסטר א׳ ומפגשים בודדים במכללה בסמסטר ב׳
לצורך סמינריון

מסלולי הלימודים:

.1מסלול עם תזה :הסטודנטים במסלול זה ילמדו  12ש״ש
ויכתבו עבודת תזה .מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים
בקבלת תואר שני  .M.Edבמינהל מערכות חינוך ,הכולל
כתיבת עבודת מחקר )תזה) כחלק מתכנית הלימודים.
הלימודים כוללים רכישת ידע יישומי לצד ביצוע מחקר
אקדמי ברמה גבוהה.
.2מסלול ללא תזה :הסטודנטים במסלול זה ילמדו  18ש”ש
ויכתבו  2סמינריונים.
הלימודים בתכנית נועדו לאפשר למוסמכים השתלבות
בתפקידי ניהול והובלה במערכת החינוך לצד המשך לימודים
אקדמיים בכלל ולימודים לקראת תואר שלישי בפרט.
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מבנה תכנית הלימודים
רכיב
הלימודים

מסלול עם תזה

לימודי תשתית

12

סמינריונים

4

*4

קורסי מינהל

2

6

קורסי הרחבה

1

2

סה"כ

 18( 19ש״ש)

21( 21
ש״ש)

(כולל כתיבה אקדמית ללא נק"ז
וסדנה לתזה עם נק"ז)

מסלול ללא
תזה
*9

קורסי תשתית
הערכה ומדידה במערכת החינוך
סוגיות נבחרות בכלכלת החינוך
שיטות מחקר איכותניות
סטטיסטיקה ומתודולוגיה של מחקר כמותי
למתקדמים
יזמות בחינוך
מגמות עכשוויות במחקר החינוכי (חובה למסלול עם תזה
ובחירה למסלול ללא תזה)
כתיבה מדעית מתקדמת (חובה רק למסלול עם תזה)
סדנה לתזה איכותית וכמותית (למסלול עם תזה)
מבוא מתקדם למינהל מערכות חינוך

קורסי מינהל
קורסי בחירה
תהליכי שינוי בארגונים
הצלע השלישית  -מעורבות הורים בחינוך
סדנה לניהול קבוצות בארגונים
תהליכי פיתוח פרופסיונאליים

(עם נק"ז)

תהליכים יחידניים וקבוצתיים בקבלת החלטות
פיתוח מיומנויות ליזמות חברתית חינוכית
תיאוריות ארגוניות  -מקוון
סמינר אקדמי בינלאומי
מצוינות ארגונית באמצעות פיתוח צוות
נוירופדגוגיה  -חקר המח להשבחת ההוראה והלמידה
רשתות חברתיות ודיגיטל
רובוטיקה בשירות ההוראה והניהול

סגל ההוראה:

פרופ' יצחק פרידמן ,פרופ׳ אורית אבידב-אונגר ,פרופ׳ שרה
זמיר ,פרופ’ שלמה נחמיאס ,פרופ׳ עמוס פלישמן ,ד״ר מירב
אייזנברג ,ד״ר גיל בן בצלאל ,ד״ר דקלה ברק ,ד״ר יעל ברק לוי,
ד"ר אריאלה טייכמן-וינברג ,ד״ר רינת יצחקי ,ד״ר עדית ליבנה,
ד״ר יאיר צדוק ,ד"ר רוני ריינגולד ,מר עופר ברונר ,גב' אתי
יונגרוירט ,מר איתי צמיר

תנאי קבלה:

•תואר ראשון בממוצע  80ומעלה למסלול ללא תזה
•תואר ראשון בממוצע  85ומעלה למסלול עם תזה
•זכאות לתעודת הוראה ו /או רישיון הוראה קבוע

קורסי הרחבה  -בחירה
הדרך למצוינות אישית
חשיבה יצירתית
חינוך מיוחד בביה”ס הרגיל

סמינריונים לדוגמה (יש לבחור שניים):
הסוציולוגיה של בית הספר
"במסדרונות" משרד החינוך  -חשיבה ביקורתית על מדיניות
סוגיות נבחרות בדיני חינוך למתקדמים
תהליכי שינוי בארגונים
ביה”ס כארגון בחברה רבת תרבויות
סוגיות בהתפתחות הקריירה של מנהלות גן
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  140-120שעות
מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה.

59

 M.Ed.מינהל מערכות חינוך לגיל הרך
במסלול ללא תזה

ראש התכנית :פרופ’ יצחק פרידמן
רכזת מסלול הגיל הרך :ד”ר מירב אייזנברג
הנחת היסוד של המסלול לגיל הרך היא שגננת היא מנהלת
ומנהיגה חינוכית העומדת בראש ארגון אוטונומי ,שאותו היא
נדרשת לנהל לפי תכניות הלימודים המחייבות ,ותוך כדי מימוש
אפקטיבי של היעדים שהציבה לעצמה בהתאם לתפיסתה
החינוכית .בשנים האחרונות הפיקוח על החינוך הקדם יסודי
במשרד החינוך מעודד את מנהלות ומנהלי הגן לקבל הכשרה
אקדמית בניהול מערכות חינוך.
מטרת התכנית היא להכשיר מנהלות ומנהלי גן שיוכלו להתי
מודד עם התביעה לאיכות גבוהה של תוצרי מערכות החינוך
במציאות משתנה ,ויהיו בעלי יכולת להוביל את הארגון שעליו
הם אמונים למילוי תפקידם .הלימודים בתכנית נועדו לאפשר
למוסמכים השתלבות בתפקידי ניהול והובלה במערכת החינוך
לצד המשך לימודים אקדמיים בכלל ,וללומדים במסגרת מסי
לול התזה ללימודי המשך לקראת תואר שלישי.
המסלול לגיל הרך ,שבמסגרת התוכנית לתואר  .M.Edבמינהל
מערכות חינוך ,מורכב מתמהיל של קורסים מתחום מינהל
מערכות החינוך וקורסים ייעודיים ,שמותאמים למינהל מעי
רכות חינוך בגיל הרך .דגש יינתן על יזמות בחינוך ועל חינוך
בינלאומי ליצירת פתיחות מחשבתית וכישורי הנהגה .בין הקוי
רסים הייעודיים :סוגיות בחקר הקריירה של מנהלות גן ,ניתוח
אירועים ניהוליים בגן הילדים ,הגננת כמנהיגה חינוכית ,מדידה
והערכה בגני הילדים ,ועוד.

משך ומסגרת הלימודים

הלימודים מתקיימים ביום ד׳ בצורה היברדית  -יום בשבוע
במכללה ויום בשבוע בזום
משך הלימודים  3 -סמסטרים  2 +סמינריונים
שנה ראשונה :סמסטר א׳ ,ב׳ וסמינריון
שנה שנייה :סמסטר א׳ ומפגשים בודדים במכללה בסמסטר ב׳
לצורך סמינריון

מסלולי הלימודים
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מסלול יישומי (ללא תזה)  -הסטודנטים במסלול זה ילמדו 18
ש”ש ויכתבו שני סמינריונים.
המעוניינים לשלב מסלול מחקרי עם תזה  -יתאימו את תכנית
הלימודים שלהם במינהל מערכות חינוך כך שתכלול את כל
קורסי הגיל הרך.

*פתיחת מסלול הלימודים מותנית במספר הנרשמים.

רכיב הלימודים

מסלול לגיל הרך ללא
תזה

לימודי תשתית

 5( 9מתוכם ייחודים
לגיל הרך)

סמינריונים

( 4אחד בהתמחות
הגיל הרך)

קורסי מינהל

6

קורסי הרחבה

2
 18( 18ש”ש)

סה”כ
קורסי תשתית
קורסי חובה
פדגוגיה חדשנית ומודלים חדשניים של גני ילדים במאה ה21-
ניתוח אירועי קונפליקט ניהוליים בגן הילדים –
סדנה בשילוב עם מרכז הסימולציה
מדידה והערכה בגני הילדים
הגננת כמנהיגה חינוכית בעידן של יזמות וחדשנות
שילוב והשתלבות של ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך
להוסיף  -קורסי חובה למסלול הגיל הרך ()3
סטטיסטיקה ומתודולוגיה של מחקר כמותי למתקדמים
שיטות מחקר איכותניות
מבוא מתקדם למינהל מערכות חינוך
כישורים ופרקטיקות ליבה בגני ילדים של המאה ה21-
ניתוח אירועי קונפליקט ניהוליים בגן הילדים  -סדנה בשילוב
עם מרכז הסימולציה
מדידה והערכה בגני הילדים
הגננת כמנהיגה חינוכית בעידן של יזמות וחדשנות
שילוב והשתלבות של ילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך

קורסי מינהל
קורסי בחירה
תהליכי פיתוח פרופסיונאלי בהוראה
ניהול קבוצות בארגונים (סדנה)
המנהל כמנהיג חינוכי
תהליכים יחידניים וקבוצתיים בקבלת החלטות
נוירופדגוגיה  -חקר המוח להשבחת ההוראה והלמידה
סוגיות במדיניות ציבורית בראי החינוך
בתי ספר ייחודיים ותכניות ייחודיות
רובוטיקה בשירות ההוראה והניהול בדגש על גישת הPBL-
רשתות חברתיות ודיגיטל
גישות ארגוניות :משמעויות ליישום בניהול  -מקוון
מיומנויות למנהלים מתחילים
תקשורת בארגוני חינוך
יזמות בחינוך (סדרת הרצאות)
קורסי הרחבה – בחירה
סוציאליזציה פוליטית של נוער בבית הספר – מקוון
חינוך מיוחד בבית הספר הרגיל
סוגיות במדיניות ציבורית בראי החינוך
גישות חינוכיות אלטרנטיביות
סוגיות מתקדמות באתיקה
סמינר אקדמי בינלאומי בפינלנד
מיינדפולנס
דרך למצוינות אישית
חשיבה יצירתית

סגל ההוראה:
פרופ’ יצחק פרידמן ,פרופ׳ אורית אבידב-אונגר ,פרופ׳ שרה
זמיר ,פרופ‘ שלמה נחמיאס ,פרופ׳ עמוס פלישמן ,ד”ר מירב
אייזנברג ,ד״ר גיל בן בצלאל ,ד״ר דקלה ברק ,ד”ר יעל ברק לוי,
ד”ר אריאלה טייכמן-וינברג ,ד״ר רינת יצחקי ,ד״ר עדית ליבנה,
ד״ר יאיר צדוק ,ד”ר רוני ריינגולד ,מר עופר ברונר ,גב’ אתי
יונגרוירט ,מר איתי צמיר

תנאי קבלה

תואר ראשון בגיל הרך בממוצע  80ומעלה.
זכאות לתעודת הוראה ו /או רישיון הוראה קבוע

מלגות

למורים ב”אופק חדש” יוכרו  140-120שעות מלימודי התואר
השני לצורך קידום בדרגה.

סמינריונים לדוגמה (יש לבחור שניים)
ב"מסדרונות" משרד החינוך  -חשיבה ביקורתית על מדיניות
בית הספר כארגון בחברה מרובת תרבויות
החברה הישראלית  -שסעים ומחלוקות
סוגיות נבחרות בדיני חינוך משפחה ונוער
הסוציולוגיה של בית הספר
תהליכי שינוי בארגונים
מדיניות מורים והורים בחינוך המיוחד
הפרדה והוראה דיפרנציאלית במערכת החינוך בישראל
פיתוח מיומנויות רגשיות של מנהלים חדשים
סוגיות בהתפתחות הקריירה של מנהלות גן (חובה)
עבודת גמר
*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

61

תואר שני ותעודת הוראה M.Teach
ראש התכנית :ד"ר רוני ריינגולד
תכנית לימודים ייחודית המיועדת ללומדים בעלי השכלה
אקדמית דיסציפלינרית ( B.A.או  )B.Sc.בתחומים :לשון,
ספרות ,היסטוריה ומדעי הטבע ,המעוניינים להצטרף
למערכת החינוך ולהיות מורים בבית הספר התיכון בתחום.
מרב הזמן בתכנית יוקדש לטיפוח הידע החינוכי והפדגוגי
ולפיתוח מיומנויות וכישורים הנדרשים להתפתחות המקצועית
של המתכשר להוראה ,בדרך להיות מורה ראוי ומומחה.
המכללה האקדמית אחוה שואפת לטפח ,באמצעות תכנית
הלימודים המוצעת ,מורים שינקטו עמדה של כבוד כלפי
השונו ּת המאפיינת את ציבור התלמידים ושיהיו בעלי ידע
ומיומנויות בניהול כיתה הטרוגנית ,מורים שיחנכו "לכל נער
ונערה על פי דרכם" .הלימודים משולבים בחווית למידה
משמעותית ובהתנסות מעשית בבתי ספר על יסודיים מובילים.

משך ומסגרת הלימודים:

משך הלימודים  -שנתיים (לא כולל קורסי השלמה)
בשנה הראשונה יום למידה מעשית (יום ב׳) ויום לימודים
במכללה (יום ד׳)
בשנה השנייה יום לימודים במכללה (יום ד׳) ואפשרות
להשתלב בעבודה בשדה ובסדנה לסטאז׳.
מבנה תכנית הלימודים ( 34-33ש״ש)
אשכולות 21-20 -ש”ש
סמינריונים 4 -ש”ש
עבודת גמר
עבודה מעשית 9 -ש”ש (יום בשבוע בשנה א׳)

אשכול לימודי חינוך
קורסי חובה
פסיכולוגיה התפתחותית של ילדים ומתבגרים
תיאוריות למידה ותהליכי המשגה וישומן בהוראה ובחינוך
שונות בין לומדים
רב תרבותיות בחינוך
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מגמות במדיניות החינוך בארץ ובעולם :היכרות ביקורתית
אתיקה בחינוך וחינוך ערכי
מגדר בבית הספר
יזמות בחינוך
קורסי בחירה
ילדים מחוננים :מאפייניהם ודרכי טיפוחם
טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה
הצלע השלישית  -מעורבות הורים בחינוך

אשכול מתודולוגיה מחקרית
קורסי חובה
סטטיסטיקה א׳  +ב׳
סוגיות במחקר איכותני

אשכול סמינריונים בחינוך

(בחירה של שני סמינריונים)

צרכים מיוחדים של תלמידים הבאים מרקע חברתי
שונה
קידום שיתוף הפעולה בין המורה לבין התלמיד עם הצרכים
המיוחדים
ריבוי תרבויות ,רב תרבותיות וחינוך להכרת השונה
פיתוח תחושת מסוגלות מקצועית של מורים ותלמידים
המעשה החינוכי :בין תיאוריה לפרקטיקה

אשכול לימודי פדגוגיה ומתודיקה בהוראת
המקצועות
קורסי חובה
תכנון שיעור :העוצמה שבחשיבה הקבוצתית
הערכת הישגים
הוראה דיפרנציאלית

אשכול עבודה מעשית

אשכול הוראת היסטוריה

קורסי חובה

קורסי חובה למתמחים בהיסטוריה

התנסות מעשית בהוראה (יום בשבוע בשנה א׳)

פרקים נבחרים בתולדות המאה ה 20-והוראתם בבית הספר
על יסודי ()1939-1914

אשכול הוראת הלשון העברית
קורסי חובה למתמחים בלשון

הוראת פרקים נבחרים בתולדות המאה ה 20-בעל יסודי
()2011-1939

		
פיתוח כישורי הרטוריקה וההבעה בעל פה

מתודיקה של הוראת ההיסטוריה בבית הספר העל יסודי

		
הבנה והבעה  -תיאוריה ומעשה

זיכרון השואה במדינת ישראל  -הנצחה ,זיכרון ולקחים

ניתוח השיח הכיתתי על פי תיאוריות בחקר השיח

לימודי יסוד והעשרה

הוראת שפת אם (לשון עברית)  -תפיסת תחום הדעת
היבטים וגישות

קורסי חובה לתעודת ההוראה

אשכול הוראת הספרות
קורסי חובה למתמחים בספרות

עפ״י הנחיות משרד החינוך יש להשלים לתעודת ההוראה
לימודי יסוד והעשרה:
לשון עברית

דמות המורה בראי הספרות והאמנות :דרכים אלטרנטיביות
לניתוח ולהוראה בבית הספר העל יסודי

לימודי תרבות ומורשת

ספרות השואה והוראתה :המרחב ההיסטורי-תרבותי-אמנותי
של דרכי הניתוח ושל דרכי ההוראה בבית הספר העל יסודי

עזרה ראשונה ,ביטחון ושעת חירום ,בטיחות סביבתית,
זהירות בדרכים

"שונה ואחר"  -העצמת ה"עצמי" והתבוננות בדמות ה"אחר"
בקורפוס הספרותי שנכתב לילדים :דרכים לבחינת הנושא
מבחינה ספרותית ומבחינת האתיקה הפדגוגית

עבודת גמר
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

אשכול הוראת מדעי הטבע

סגל ההוראה:

קורסי חובה למתמחים במדעי הטבע
שיטות מחקר בביולוגיה וביוטכנולוגיה
הביולוגיה ,הפיזיקה ,הכימיה והוראתן בבית הספר
העל יסודי
חינוך לחשיבה יצירתית באמצעות הוראת מדעים
אינטגרטיבית לבית הספר העל יסודי

ד”ר רוני ריינגולד ,פרופ׳ יעל פישר ,פרופ׳ עמוס פלישמן,
ד״ר יעל ברק לוי ,ד״ר ראיסה גוברמן ,ד״ר דן דורון ,ד”ר אירנה
ולדימירסקי ,ד״ר אריאלה טייכמן וינברג ,ד״ר אורנה לוין ,ד״ר
ארז מילר ,ד"ר דפנה מנדלר ,ד״ר עדנה נהון ,ד”ר היידי פלביאן,
ד״ר עדנה רובין ,ד״ר חנה שטין ,ד"ר בטי תוסיה כהן ,גב׳ אילנית
ראשיד
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תנאי הקבלה*:
•ציון ממוצע  80ומעלה בתואר הראשון  B.A.לתכניות:
ספרות ,היסטוריה ולשון עברית
•ציון ממוצע  70ומעלה בתואר הראשון  B.Sc.לתכנית
במדעי הטבע
•פטור באנגלית בלימודי התואר הראשון ושליטה בשפה
האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים
•ידע פורמלי בתחום ההתמחות במסגרת תואר ראשון ו/או
השלמות דיסציפלינריות
•עד  8ש״ש השלמה בדיציפלינה (עפ״י קביעת ראש חוג)
ניתן ללמוד במקביל ללימודי התואר השני
קבלה על תנאי*:

•מועמדים החייבים בהשלמות בתחום הדיציפלינרי בהיקף
של מעל  8ש"ש יתקבלו ללימודים בתכנית ,M.Teach
רק לאחר עמידה בהצלחה בלימודי ההשלמה הנדרשים.
לימודי ההשלמה יתקיימו עד יומיים בשבוע בהתאם
למערכת השעות במכללה.
•היקף ההשלמות הדיסציפלינריות יהיה בהתאם להנחיות
מנהל לומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה.
•ממוצע ציונים נדרש בהשלמות יעמוד על  80לפחות.
•נדרש מבחן ידע בדיסציפלינה בסיום לימודי ההשלמה
בציון  80לפחות.

הטבות מיוחדות לשנה"ל תשפ״ב

כל הסטודנטים שיתקבלו לתכנית יהיו זכאים בשנה א׳
להלוואה מותנית של משרד החינוך בסך  8,000ש״ח למימון
שכר הלימוד (ההלוואה תהפוך למענק בהתניה של שנתיים
הוראה לכל שנת הלוואה) .בשנה ב׳ יהיו זכאים להלוואה רק
המתמחים בלשון ובמדעים.
ההלוואה מותנית בהכשרה להוראה של המקצוע המועדף,
שנלמד בלימודים סדירים ורציפים ,ובהיקף לימודים של 15
ש"ש בכל שנה בהתאם להנחיות משרד החינוך ובכפוף לתקנון
שכר הלימוד של המכללה.
עדיפות תינתן לבעלי תואר אקדמי במקצועות הנלמדים.
בנוסף מוצעות גם הלוואות של מפעל הפיס  -פרטים במשרדי
הדיקן.

*בעלי תואר מחו"ל עם אישורי שקילה מהלשכה להערכת
תארים ודיפלומות יחוייבו במבחן יע״ל בציון  75לפחות.

התמחות בהוראה (סטאז')

עם סיום לימודי התואר ותעודת ההוראה או במהלך השנה
השנייה ללימודים יחלו הסטודנטים בשלב ההתמחות
(הסטאז') ולאחריו יקבלו את רישיון ההוראה.

כתיבה אקדמית

סטודנטים שיתקבלו לתכנית יוזמנו להשתתף בסמסטר א׳
בקורס מקוון בכתיבה אקדמית ,כחלק מחובותיהם לתואר.

למורים ב"אופק חדש" יוכרו  140-120שעות
מלימודי התואר השני לצורך קידום בדרגה.
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