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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

 

 :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

 

 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
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 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

 

 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 
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 ימי הלימוד 

חצי סה"כ לימודים יום וחצי:  –( 2017לשנת הלימודים הקרובה )שתחל באוקטובר  לימודי ההשלמות

 כל היום. יום חמישי-יום פנוי+  אחר הצהרייםיום 

)עדיין לא  21:00ועד  09:00החל מיום לימודים מלא  -( 2018שתחל באוקטובר ) כנית לתואר שנית

 .14:30החל משעה  -אחר צהריים יום נוסף ועוד נקבע יום( 

 קורסים מרוכזים בין הסמסטרים, וגם בחופשת הקיץ.נתנו יבתוכנית הלימודים עצמה י

  

 

 

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

 

 * התוכנית ניתנת לשינויים *
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