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 חינוךהמחלקה ל

 (921סימן מחשב  )

 

 מטרת הלימודים

הלימודים לתואר ראשון בחינוך נועדו להפגיש את הסטודנט עם יסודות המחשבה החינוכית ולתת לו מבט 

תחילה ירכוש . פרטלתחום החינוך בכלל ולמחקר בתחום ב( תחומי -בין)ביקורתי ואינטרדיסציפלינרי 

מחשבת החינוך ובתהליכי , הפסיכולוגיה של החינוך, גיה של החינוךהסטודנט בסיס ידע בתחומי הסוציולו

בהמשך יעמיק הסטודנט בנושאי חינוך מגוונים ובהבנת תהליכים חינוכיים ודרכים להערכתם . הוראה ולמידה

  .וקידומם

 (ז"נק 82)חטיבה –הלימודים תכנית 

 הלומדים  לתלמידים וגם אחרת במחלקה ראשית מחלקה בתוכנית הבוחרים תכנית זו מיועדת לתלמידים

 .(941)  תחומיים -במחלקה ללימודים רב

 לבחור ניתן( ז"נק 4)  הנקודות יתרת את ( ז"נק 24)' ללמוד את כל קורסי החובה של שנה א על התלמידים 

 .'ב', א שנים של הבחירה מקורסי

 

 'שנה א

 קורסי חובה

כ "סה סמסטר
 נקודות

כ "סה
 שעות

שעות 
 תרגול

 הקורס' מס שם הקורס שעות

 3 6 'ב+ ' א

3 

9 

9 

2 

2 

מבוא לשיטות *
ת מחקר כמותיו

 בחינוך

92199929 

92199129 

 3 6 'ב+ ' א

3 

9 

9 

2 

2 

מבוא * *
 למחשבת החינוך

92192229 

92192269 

 3 6 'ב+ ' א

3 

9 

9 

2 

2 

מבוא * *
לפסיכולוגיה של 

 החינוך

92199939 

92199129 

 3 6 'ב+ ' א

3 

9 

9 

2 

2 

מבוא * *
לסוציולוגיה של 

 חינוך

92192319 

92192329 

 

במחלקה " מבוא לשיטות מחקר"כל הסטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך מחויבים ללמוד את הקורס * 

 .להוציא סטודנטים הלומדים חינוך ופסיכולוגיה או חינוך וסוציולוגיה, לחינוך
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שניים מתוך . כל הסטודנטים הלומדים חטיבה בחינוך נדרשים ללמוד את שלושת קורסי המבוא הנוספים* * 

 .'את הקורס השלישי ניתן ללמוד בשנה ב', חובה ללמוד בשנה א השלושה

 

 .הקורס הוא חלק מן הלימודים הכללים של הסטודנט, פקולטית –קורס חובה סדנת קריאה וכתיבה * **

 . ח"תשע' להירשם לקורס בסמסטר ב, חובה על תלמידי שנה א

 .929-9-9992הקורס הוא ' מס

  .96-91או ביום חמישי בשעה  92099 -1099בשעות  הקורס יתקיים ביום ראשון או שישי

 

  

   .ז"נק 4' או ב' שניתן ללמוד בשנה אבחירה כ קורסי "סה

 'לשנה ב תנאי מעבר 

     .26ציון מעבר בבחינות הוא , החובה מקורסי אחד בכל לפחות 19 של סופי ציון.  9

 להמשיך את  יוכלו  לא ,חובה קורס באותו פעמיים (19 -פחות מ ציון סופי  קיבלו )תלמידים שנכשלו .  2

 .במחלקה לחינוך לימודיהם       

  

 :כלליות לכלל הסטודנטים הערות

 נדרש המרצה. המרצה י"ע אחרת נקבע אם אלא ,חובה היא סמינר בפגישות או בקורס התלמידים נוכחות .9

 . *בשיעור התלמידים נוכחות את לבדוק

 באותה או הסמינר הקורס חלקי שני את ללמוד שנתי תלמידים חייבים  במידה ומדובר בקורס או סמינר. 2

 . הציון ידווח בסוף השנה לאחר מילוי כל מטלות הקורס, לימודים שנת

שינוי מועד זה . הקורס נלמד  בה שנה אותה של בספטמבר 39 הוא עבודת סמינר להגשת אחרון תאריך. 3

 .בסמכות ועדת ההוראה של המחלקה בלבד

         הגשה אישור ולקבל גיבוי עותק ברשותם להשאיר  התלמידים על קורס או סמינר  עבודת הגשת בעת. 4

 .המחלקה ממזכירות

 .שבועות מסיום הסמסטר 2תאריך אחרון להגשת עבודות רגילות הוא . 2

 .'הוא שבוע מיום החשיפה האחרון של הבחינה במועד ג' תאריך אחרון להגשת בקשה למועד ד. 6

 

מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת  39%-מ" אירוע מזכה"בשל , ודנט רשאי להיעדר בסמסטרסט*

 .'ח-'תתי סעיפים ב 21סעיף . אירוע מזכה נקבע על פי תקנון הבחינות. נוכחות

 

 קורסים דרישות 

 .שלון בבחינה יגרום להפסקת לימודים בקורסיכ. 26ציון מעבר בבחינות הוא .  9

 .תחשב כבחינה, השנתי הציון בחישוב יותר או 39%שמשקלה  חובה בקורס בית עבודת.  2

  

 חזרה על קורסים
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 לגבי רק זאת יוכלו לעשות ,קורס על חזרה ידי-על הציון את לשפר תלמידים שלא נכשלו בקורס אך רוצים .  9

 (.סמינרים או בחירה קורסי לגבי ולא) חובה קורסי

 .ממנו חלק על ולא במלואו הקורס יחזרו על ,רס חובהקו על תלמידים המבקשים לחזור.  2 

                                                                  .                                                                                                                            חזרה על קורס תהיה אך ורק בשנה עוקבת.  3 

 

 

 

 

 

 

 .א.סיום חובות לב

 29 -ה עד המחלקה  למזכירות כך על יודיעו . א.לתואר ב חובותיהם  את לסיים למידים המבקשים ת.   9

 .המתאימים לכך הטפסים את וימלאו  אותה שנה של בדצמבר

 .לפחות 62על מנת לקבל את התואר יש להגיע לממוצע של    .2

 

 קרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשוןחובה עליך ל
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 היחידה לקידום המקצועיות בחינוך )לימודי תעודת הוראה(

 (939סימן מחשב )

 

 מטרת הלימודים

0 ס העל יסודי"במקצועות הנלמדים בביהמכשירה סטודנטים להוראה לקידום המקצועיות בחינוך היחידה 

הנדסת , הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, מדעי המחשב, ולתעשיה וניה, מתמטיקה, כימיה, פיסיקה, ביולוגיה

, פילוסופיה, גיאוגרפיה, אזרחות, היסטוריה, מחשבת ישראל, ספרות עברית, לשון עברית, אנגלית, אלקטרוניקה

, קולנוע, ניהול עסקי, אומנות, תקשורת, עולם הערבים והאסלם, (סוציולוגיה -פסיכולוגיה), מדעי החברה

 .מקרא

בהוראת , יסודי-ס על"בבי( 'סטאז)לשיבוץ לשנת ההתמחות שהיא תנאי הכרחי , ענקת תעודת הוראהלבוגרים מו

-א"שיון הוראה לכתות יימשרד החינוך רשאי לדרוש תואר שני לקבלת ר. המקצוע אליו הוכשר פרח ההוראה

 .ב"י

עבודתם כמורים  כל התוכניות כוללות לימודים תיאורטיים ומעשיים שמטרתם להכשיר את הלומדים לקראת

במקביל מתנסים הלומדים בבתי . פדגוגיה ודידקטיקה, הלימודים עוסקים בחינוך. יסודיים-בבתי הספר העל

 . תוך ליווי בהנחיה אישית וקבוצתית, ספר נבחרים

 .כל הקורסים הינם קורסי חובה ויש בהם חובת נוכחות

 .ש"ש 24 -הקף הלימודים לקראת תעודת הוראה הוא

 

 ודיםמבנה הלימ

o שנתית-תכנית דו. 

o שנתית לבוגרים בעלי תואר -תכנית חדBA לפחות במקצוע הנלמד בבית הספר. 

o (.מסלול חד שנתי ודו שנתי)תוכנית ייחודית המלווה במלגה  -תוכנית אקדמיה כיתה 
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  (ש"ש 41+ז "נק 82)שנתי -תוכנית דו .א

 

 ש"ש 14 -'שנה א

 מבנה הלימודים

כ "סה סמסטר

 ז"נק

 הקורס' מס הקורסשם  שעות יום 

להוראת דידקטית  סדנה  ש"ש 3 'א 9 'ב+'א

 *המקצוע

 

 9     'ב+'א

 

לפי 

 תיאום

 ש"ש 2

מתקיים 

 ס "בביה

 939.9.9914 התנסות בהוראת המקצוע

939.9.9294 

עבודה מודרכת בשדה  ש"ש 3  9 'ב+'א

 (פרקטיקום)

 

  

      .כל סטודנט יבחר את הסדנה לפי מקצוע ההוראה שלו*

   

 

 ז"נק  82 -'שנה ב

 

כ "סה סמסטר

 ז"נק

 הקורס' מס שם הקורס שעות יום 

היבטים פסיכולוגיים  ש"ש 3 'ג 6 'ב+ 'א

 וסוציולוגיים בהוראה

939.9.9964 

939.9.9962 

 939.9.9991 בחירה/לקויות למידה ש"ש 9 'ג 2 'א

 921.9.9949 מערכת החינוך בישראל ש"ש 9 'ג 2 'ב

921.9.9492 

 939.9.9921 לדמוקרטיה ואזרחותחינוך  ש"ש 9 'ג 2 'ב

 939.9.9992 והערכה הוראה, למידה ש"ש 2 'ג 4 'א

 

 939.9.9991 פרקטיקות יסוד בהוראה ש"ש 9 'ג 2 'או ב' א

בהוראת תחום  סמינר לבחירה ש"ש 9 'ג 2 'או ב' א

 הדעת

 

                         

 .מדיאלוגיה פדגוגית ומוטיבציה יהיו פטורים, (התמחות)' סטודנטים בסטאז*
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 (ש"ש 14+ ז "נק 82)שנתית -תוכנית חד .ב
 

 

 מבנה הלימודים

כ "סה סמסטר

 ז"נק

יום 

 בשבוע

 הקורס' מס שם הקורס שעות

 921.9.9949 מערכת החינוך בישראל ש"ש 9 'ג 2 'ב

921.9.9492 

  *להוראת המקצועדידקטית סדנה  ש"ש 3 'א 9 'ב+ 'א

 9 'ב+ 'א

 

לפי 

 תיאום

ש"ש 8  

 מתקיים

 ס"בביה

 939.9.9914 התנסות בהוראת המקצוע

939.9.9294 

היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים  ש"ש 3 'ג 6 'ב+ 'א

 בהוראה

939.9.9964 

939.9.9962 

 939.9.9991 בחירה/ למידהלקויות  ש"ש 9 'ג 2 'א

 939.9.9992 והערכה הוראה, למידה ש"ש 2 'ג 4 'ב+ 'א

  בהוראת תחום הדעת סמינר* ש"ש 9 'ג 2 'א

 939.9.9921 לדמוקרטיה ואזרחותחינוך  ש"ש 9 'ג 2 'ב

 939.9.9966 עבודה מודרכת בשדה ש"ש 2 'א 9 'ב+'א

939.9.9916 

 939-9-9991 פרקטיקות יסוד בהוראה ש"ש 9 'ג 2 'באו ' א

   

 

  .כל סטודנט יבחר את הסדנה לפי מקצוע ההוראה שלו*  

                  

 תוכנית אקדמיה כיתה .ג

 .(דו שנתתי או חד שנתי) ' ב וחלק' הלימודים כמו בחלק אמבנה    

 .(ס"יומיים התנסות בבה) ס בכל סמסטר "ש 92 התנסות בהוראה  

 (לכל התוכניות)תנאי המעבר לקבלת תעודת הוראה 

המבחן  12בבית הספר וציון ובהתנסות  בדידקטיקה של הוראת המקצוע, לפחות, 29ציון   .9

 .הבקיאות

 .'בלימודי שנה א, לפחות, 12ציון ממוצע של   .2

 .סדנת עבודה מודרכת בשדהב, לפחות, 29ציון ממוצע של   .3

 .בכל לימודי תעודת הוראה, לפחות, 19ציון ממוצע משוקלל של 0 לקבלת תעודת הוראה  .4
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 .בקורסים התיאורטיים, לפחות 19ציון  .2

 

 (: לכל התוכניות)הערות 

. בהתאם ללימודי התואר ואזרחות חייבים בלימודי השלמהאנגלית , היסטוריה להוראתסטודנטים *  

ישלמו שכר לימוד לפי תקנות , באוניברסיטת בן גוריון, ישתלבו בקורסי המחלקותשסטודנטים 

 .ימים יתכנו השלמות בהתאם ללימודי התוארבתחומי דעת מסו .האוניברסיטה

 

 0 להלן הנושאים של קורסי ההשלמה 

, ימי הביניים, עת חדשה0 מבואות מהיסטוריה כללית0 לתלמידי היסטוריה של עם ישראל – יסטוריהה

מבואות מהיסטוריה של עם ישראל בכל שלושת 0 לתלמידי היסטוריה כללית.  העת העתיקה

 .ל"התקופות הנ

לגות מפ, מדיניהרעיון ה, החברה בישראל, מיעוטים בישראל, המשטר הפוליטי בישראל   –אזרחות 

 .מבוא היסטורי -מדינת ישראל, דת ומדינה, בישראל

 , פסיכולוגיה של האישיות, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית –מדעי החברה 

 .תקוגניטיביפסיכולוגיה , מבנה חברתי של ישראל, סוציולוגיהיסודות  ה  

ל שפורסם "לחוזר מנכים בהתאם מהנדסים שילמדו להוראת המתמטיקה ישלימו קורס -מתמטיקה

 .ומפורטים באתר היחידה, ז"בתשע

 

 

 0יתקבלו בתנאים הבאים, סטודנטים שידרשו להשלמות

 .ההשלמות הן תנאי לקבלת תעודת הוראה* 

ייתכן והדרישה תהיה להשלמתם לפני , קורסי ההשלמה שידרשו' ובהתאם למס, לשיקול דעת היחידה

    .הלימודים לתעודת הוראה

 .השיעוריםחובת נוכחות חלה בכל . לימודי תעודהדום המקצועיות בחינוך הלימודים הם ביחידה לקי *

 

 היחידה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים במידת הצורך. 

 

 חובה לקרוא את תקנון הלימודים לתואר ראשון

 


