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  תשע"ח – ייעוץ חינוכיתכנית לימודים לתואר שני ב
  

  : רכזת לענייני סטודנטים
  6304538-08 -, פקס baranad@bgu.ac.il 5076304-08 - טלפון ישיר  - עדי ברן

  

  מטרת התוכנית

התמחות בייעוץ חינוכי מכשירה יועצים חינוכיים לעבודה בבתי הספר ובמסגרות חינוכיות  •

 אחרות. 

בוגרי התכנית מתקבלים לעבודה בייעוץ במסגרות בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים  •

- והתיכונים, וכן במסגרות חינוך לא פורמאליות ואחרות בהן נדרשת פרספקטיבה ייעוצית

  חינוכית.

החינוך מכיר בתכנית כבסיס לקבלת רישיון בייעוץ חינוכי, אך מתנה את מתן הרישיון משרד   •

  בתעודת הוראה.

  

  קצת על התוכנית

ההכשרה כוללת הכרת המערכת החינוכית על תפקידיה ותפקודיה, ורכישת המיומנויות הנדרשות 

 למילוי תפקיד היועץ החינוכי. 

מיומנויות אלה כוללות אבחון המערכת החינוכית ומרכיביה, אבחון תפקודם של תלמידים,  •

  מיומנויות תקשורת מסייעת ודרכי התערבות ומחקר לצרכים יישומיים. 

ייעוצית קוהרנטית ורחבה, ומכשירה -תכנית הלימודים מבוססת על תשתית אקדמית •

  קרי. מח- לאוריינטציה יישומית שהינה בעלת בסיס תיאורטי

תכנית ההכשרה הייחודית נעשית בקבוצות קטנות ובלווי אישי המאפשר צמיחה אישית  •

 ומקצועית. 

 התכנית תימשך ששה סמסטרים. •

יום וחצי לימודים עיוניים ועוד חצי יום התנסות מודרכת  - ההכשרה תכלול יומיים של לימודים  •

  בשדה.

שבוע במשך שנתיים. העבודה התנסות בשדה במסגרת התכנית תהיה בהיקף של חצי יום ב •

הספר או ארגונים חינוכיים אחרים, תוך הדרכה צמודה של יועץ מומחה -תעשה במסגרת בתי

הספר בו הם -ספר לא רשאים למלא את הדרישה הזאת בבית-(סטודנטים העובדים בבית

  עובדים). 
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 קיימים שני מסלולי לימודים:

בנתיב זה  נדרשים הסטודנטים ללמוד קורסים במשך ששה סמסטרים, לכתוב : נתיב מחקרי  •

  פרויקט סיום יישומי הכולל הערכת צרכים והתערבות, ולהשלים עבודת גמר מחקרית. 

בנתיב זה  נדרשים הסטודנטים ללמוד קורסים במשך ששה סמסטרים, : נתיב כללי/יישומי  •

  ם והתערבות. לכתוב פרויקט סיום יישומי הכולל הערכת צרכי

  

  תנאי קבלה

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במדעי החברה (חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, עבודה  •

 סוציאלית ועוד). 

  תהליך המיון יתקיים במהלך הקיץ על בסיס המרכיבים הבאים:  •

  לפחות בתואר ראשון. 85ממוצע של  ◦

  מכתבי המלצה (אחד מהשדה ואחד מאקדמיה). ◦

  אישיים.ראיונות  ◦

וימצא  מי שלא למד את קורסי הקדם במסגרת התואר הראשון שלו ברמה אקדמית מספקת  •

   הקרובה בהיקף הנדרש: הקורסים בשנה"ללהשלים את  מתאים לתכנית יתבקש

  קורסי קדם בפסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות ושיטות מחקר. ◦

  

  :קורסי השלמה

  מס שעות שם הקורס

  מבוא למחשבת החינוך 
  

  מבוא לסוציולוגיה של החינוך 

  נק"ז 6
  

  נק"ז 6

  נק"ז 6  מבוא לפסיכולוגיה במערכת החינוך  

  נק"ז 6  מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך

  נק"ז 3  שיטות מחקר איכותניות 

  נק"ז 3  שיטות מחקר כמותיות 

  נק"ז 4  פסיכולוגיה חברתית 

  פסיכולוגיה התפתחותית 
  תפסיכולוגיה של האישיו או

  נק"ז 4
  נק"ז 4
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  תכנית הלימודים:

 לנתיב הכללי לנתיב המחקרי שם הקורס 

  כלי הערכה ליועץ א' 
 

 נק"ז 4 נק"ז 4

  עבודה מודרכת בשדה  א' 
 

 נק"ז 4 נק"ז 4

 נק"ז 4 נק"ז 4 כלי הערכה ליועץ  ב' 

 נק"ז 4 נק"ז 4 עבודה מודרכת בשדה  ב' 

  מתיאוריה לפרקטיקה (שנה ג')
 

 נק"ז 4 נק"ז 4

  מתודולוגיה מחקרית איכותית 
 

 נק"ז 4 נק"ז 4

 - נק"ז 4 מתודולוגיה מחקרית כמותית 

  השיח האישי קבוצתי 
 

 נק"ז 4 נק"ז 4

  התפתחות תקינה ופתולוגית  
  

  נק"ז 4  נק"ז 4

התמודדות עם קשיי התנהגות אצל 
  ילדים  

  

  נק"ז 2  נק"ז 2

  טיפול בפגיעות מיניות בבית הספר
  

  נק"ז 2  נק"ז 2

  לקויות למידה
  

  נק"ז 4  נק"ז 4
  

  קורסי בחירה כלליים
  

  נק"ז 16  נק"ז 4

  
  

נקז  8נק"ז +  48
לכתיבת עבודת 

  המחקר

  נ"קז 56
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  נק"ז)  56נתיב כללי (

  בחינת גמר. נק"ז, ו 56על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 

  

  תכנית הלימודים בנתיב הכללי:

 קורסי חובה מהתואר השני

  (במסלול יעוץ חינוכי)

סה"כ נק"ז   קורסי בחירה מהחטיבה

  לתואר

  נק"ז 56  נק"ז 16  נק"ז 40

  

  

  תכנית לימודים מפורטת ורשימת קורסים לתשע"ח יפורסמו במערכת השעות

  סמסטרים (השלמות) 2+  סמסטרים 6 –משך הלימודים 

  

  ימי הלימוד 

  כל היום. יום חמישי - . יום פנוי אחר הצהרייםחצי יום  - לימודי ההשלמות

  ).14:30יום לימודים מלא ועוד אחר צהריים נוסף (החל משעה  - ) 10.2018( כנית לתואר שנית

   קורסים מרוכזים בין הסמסטרים (גם בחופשת הקיץ)נתנו יבתוכנית הלימודים עצמה י

  

  

  

 גוריון בנגב-של אוניברסיטת בןייעוץ חינוכי ב .M.Aהתואר הינו תואר 

 

  * התוכנית ניתנת לשינויים *


