דבר נשיא המכללה

ב

רכות חמות על בחירתך להצטרף למשפחת מכללת סכנין  -המכללה
האקדמית להכשרת עו”ה .בחירתך בפרופסיית החינוך היא מפנה חשוב
מבחינה אישית -חברתית ויותר מכך בהיבט התרבותי -ערכי.
תחומי הלימוד בתואר השני שהמכללה מציעה מבטיחים קיומו של אתגר
חינוכי תרבותי ראשון במעלה ,שבו בוגרי תכניות המוסמך שלנו ייהפכו בבוא
העת למעצבי עתיד החינוך וההוראה ,ויתרמו את חלקם לשינוי פני החברה
הערבית במדינת ישראל בכלל ,וזאת על ידי השפעה על תלמידים ,כאזרחים,
בני משפחה ,קהילה ובכל תחומי החיים.
מועמד יקר,
כמוסד אקדמי ,מכללת סכנין ,תוביל אותך למצוינות אישית ומקצועית.
במהלך לימודיך ,תיחשף למגוון רחב מאוד של טכנולוגיות למידה חדישות
ביותר בתקווה שתאמץ חלק מהן ותהיה ראש החץ של הכנסת שיטות ניהול,
הערכה ,ייעוץ ,טיפול ואבחון לבתי הספר שבהם אתה מועסק ו/או צפוי
להשתלב.
הסגל האקדמי שילווה אותך עד סיום לימודיך בתכניות ה”מוסמך” הוא
מהטובים בארץ בתחום והנו מותאם לצורכי השדה ,ובכוחו להעניק לך יתרון
בהשתלבותך בעבודה במערכת החינוך.
התואר שתקבל הוא תואר שני  M.Edבחינוך בציון ההתמחות הספציפית
שתעמוד במוקד הלימודים שלך .האופציות להתמחות כוללות :ניהול
מערכות חינוך ,ייעוץ חינוכי ,הערכה בית -ספרית ולקויות למידה.
התואר שיוענק לך עם סיום לימודיך במכללה יכשירך לתפקידי מפתח
בבתי הספר ובמערכות החינוך ,וגם יוכל לנווט אותך להמשך התפתחותך
האקדמית והמקצועית בעתיד לבוא.
אני מאחל לך תקופת לימודים מאתגרת ומלאת עניין שתוביל אותך
למצוינות אקדמית ולעיצוב דמותך האישית והמקצועית בכל מקום שתהיה
ובכל תפקיד שתישא.
פרופ’ מחמוד חליל
נשיא המכללה
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דבר יו”ר היחידה ללימודים מתקדמים

ח

זון היחידה :ביחידה ללימודים מתקדמים שואפים לתת שירות אקדמי ומקצועי
מיטבי לקהל הסטודנטים.
מינוף ההישגיות של היחידה על מנת לתרום ,לקדם ולהרחיב את ההשפעה והשינוי
בחברה הערבית ,וזה על ידי פיתוח תכניות בתואר השני שבאמצעותן מעצימים
את מערכת החינוך בכל מרכביה :מנהלים ,סגנים ,יועצים ,מעריכים ,מאבחינים
ומטפלים ומורים.
בתואר השני ביחידה שואפים ל:
פדגוגיה חדשנית ומתוקשבת :ביחידה ללימודים מתקדמים שוקדים על העצמת
הפדגוגיה המתוקשבת ,במיוחד שאנו נמצאים בעידן הדיגיטציה והתקשוב .היחידה
משקיעה ומקצה משאבים רבים בכדי לתמוך ולהוביל את מהפכת הדיגיטציה,
ולהביא את היחידה ,הסגל והסטודנטים לקדמת הבמה העולמית בתחום זה.
תכניות היחידה מדגישות את הבינלאומיות בשיטות ההוראה ,במחקר ובמהות
התוכן שלהן .חשוב לציין את מעורבות הסטודנטים בפרויקטים הבינלאומיים
 ,+Ersamusדרך סדנאות ומפגשים עם מומחים עולמיים באופן תדיר.
איכות תכניות :תכניות הלימודים הקיימות ביחידה ללימודים מתקדמים ,הן תכניות
יוקרתיות ומיוחדות עבור החברה הערבית בישראל ,התוכניות מובלות על ידי סגל
אקדמי בכיר ,בעל חותם ארצי ועולמי אם זה בתחום הניהול ,ייעוץ ,הערכה ולקויות
למידה .היחידה נמצאת בתהליך הערכה מתמיד שבאמצעותו שואפים לשמור על
יוקרת התכניות ,איכותן וקידומן.
העצמת סגל :עידוד ותמיכה בהתפתחות פרופסיונאלית אקדמית של סגל היחידה,
פרסום מחקרים ,השתתפות בכנסים ארציים וכנסים בן לאומיים ועוד.
העצמת הסטודנטים :טיפוח מצוינות ומנהיגות בקרב סטודנטים – בוגרי היחידה,
להכשירם כאנשי מקצוע וחוקרים .חשוב לציין ,בשלוש השנים האחרונות המכללה
זכתה בחלק הארי בהצגת מחקרים בכנסים בינלאומיים במכון מופ”ת ,וזאת בזכות
איכות עבודות הגמר של בוגרי היחידה.
תרומה לקהילה :ביחידה קיימת פעילות אקדמית רחבה שבחלקה נשענת בעיקר
על קשר עם הגורמים השונים בחברה ,מועצות מקומיות ,בתי ספר ,יועצים,
מנהלים ,אנשי חינוך ,מוסדות חינוך ,מוסדות השכלה גבוהה ועוד.

דבר הדיקן האקדמי ללימודים מתקדמים
היחידה ללימודים מתקדמים

תוכן עניינים
		
לימודי תואר שני  -ניהול וארגון מערכות חינוך
					
תנאי קבלה ושכר לימוד

5
13

				
לימודי תואר שני  -ייעוץ חינוכי
					
תנאי קבלה ושכר לימוד

15
26

			
לימודי תואר שני  -הערכה בית-ספרית
					
תנאי קבלה ושכר לימוד

27
34

לימודי תואר שני  -לקויות למידה  -התמחות
				
באבחון והתערבות חינוכית

37

					
תנאי קבלה ושכר לימוד

38

							
הרשמה

47

היחידה שואפת לבניית גשרים וקשרים של שותפות ושיתופי פעולה אקדמיים
בין התוכניות השונות על ידי פעילויות וקורסים משותפים ,אינטראקציה וסינרגיה
להפריה והזנה הדדית.
היחידה מדגישה בתכניות השונות ,עמיתות מכללה ,בית ספר וחברה .כך שבמסגרת
הלימודים אנו מכוונים לתודעה ועשייה אשר משנה ומטייבת את מציאות מערכת
החינוך הערבית.
תמצאו ביחידה סגל אדמיניסטרטיבי איכותי ,מקצועי ומסור אשר ילווה אתכם בזמן
ההרשמה ,בשלב הכניסה ובמשך תקופת הלימודים שלכם.
נשמח לראותכם בין הסטודנטים שלנו.

בברכה,

2

דר’ יאסר עואד

יו”ר היחידה ללימודים מתקדמים
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תואר שני M.Ed.

ניהול וארגון
מערכות חינוך
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5

לימודי תואר שני M.Ed.

ניהול וארגון מערכות חינוך
ראשי התכנית :פרופ’ אסמאעיל אבו סעד  /ד”ר יאסר עואד
רכז התכנית :ד”ר וליד דלאשה

מטרות התכנית
.1

.2

תאור התכנית

ת

כנית הלימודים המוצעת היא תוכנית דו-שנתית שבעיקרה
באה לתת מענה לצרכים הייחודיים של מערכת החינוך הערבי
בישראל בתחום ניהול וארגון מערכות חינוך .התוכנית מושתתת
על שני תחומים :לימודי תשתית ולימודי התמחות (כולל פרויקט
גמר יישומי) – שני התחומים מכוונים להקנות השכלה אקדמית
ברמה של תואר שני (.(M.Ed.
התוכנית משלבת בין היבטים עיוניים-מחקרים עדכניים בתחומי
הדעת ובין היבטים יישומיים בחברה מסורתית ובחברה רב
תרבותית .ההיבטים העיוניים באים לידי ביטוי בקורסים העיוניים
המגוונים ,וכן בהיבטים המעשיים של הסמינרים והסדנאות.
הלמידה כוללת נקודת מבט מוסרית ,תרבותית ,חברתית
ופוליטית על מערכת החינוך בכלל ועל מערכת החינוך הערבי
בישראל .דגש מיוחד מושם על התייחסות למבנה החברתי-
תרבותי ולשוני הבין תרבותי ואלה מוצאים את ביטויים בפעילות
יישומית בנושאים הנוגעים בעבודתו של המנהל והקשר בינה
לבין הסביבה החברתית-תרבותית.
בוגרי תכנית זו ,כבר משולבים בתפקידי ניהול במערכת החינוך
הערבית ,וחלקם אף משלים את לימודיו לתארים מתקדמים
בתחום.
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.3

.4

.5

הכשרת סגל בכיר בעל השכלה רחבה בתחום הידע
המקצועי ותחום הידע הבין תרבותי למען שימלאו
תפקידי מפתח בניהול וארגון מערכות חינוך.
הקניית ידע והבנה מעמיקה של התנאים החברתיים
והתרבותיים בהם פועלים אנשי המנהל והמנהיגים
החינוכיים ,בבית הספר ,בקהילה הרחבה של המאה
ה.21-
פיתוח מיומנויות בתחומי עיסוק ופרקטיקה של
המנהל ,תיאוריות ארגוניות ,תרבות ארגונית ,פיתוח
מודעות באשר למורכבות התפקיד הניהולי בכלל
ובחברה הערבית בפרט .ועיצוב תפיסת עולם בתחומי
התוכן המרכזיים הקשורים לניהול בית ספר בחברה
פטריארכאלית.
הצגת רפורמות וחידושים בנושאי מינהל ,חברה
ומנהיגות תוך כדי מתן דגש על המשותף והייחודי
למערכת החינוך הערבי.
שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ,על ציר הוראה-
למידה-הערכה עדכניים ולימודים אינטראקטיביים,
הכוללים יצירת במה להפריה הדדית של ידע וניסיון
עם עמיתים ,עם מנהלים ועם ממלאי תפקידים אחרים
במערכת החינוך.

התוכנית המוצעת מכוונת לכך ,שבוגריה יעמדו בהצלחה
בדרישות האקדמיות ובדרישות התפקיד ,ויוכלו למלא את
תפקידם בהצלחה ,בהתאם לסטנדרטים המקובלים במוסדות
להשכלה גבוהה בארץ .התוכנית מבטיחה רמה אקדמית
גבוהה ,הנשענת על סגל מרצים אקדמי בכיר ,בעל ניסיון
והיכרות עם מערכת החינוך והתרבות הערבית.
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סמינרים
לימודי ההתמחות יכללו  3סמינרים ( 6ש”ש) ,שיהוו מסגרת עבודה בקבוצות
קטנות ,בהן תהי קריאה מעמיקה של ספרות מקצועית בתחומים :מנהיגות
חינוכית ,התנהגות ארגונית ומנהלית בחברה רב תרבותית כולל שינויים וחידושים
בארגוני חינוך בחברה משתנה.

סדנאות
במסגרת לימודי ההתמחות יינתנו שתי סדנאות .הסדנה הראשונה ( 2ש”ש)
תעסוק בסוגיות נבחרות בניהול בית ספר ,שתתבסס על ניתוחי אירועים
במערכת החינוך הערבי .הסדנה השנייה ( 2ש”ש) תכין את הסטודנטים לקראת
כתיבת פרוייקט גמר יישומי .מטרת הסדנה להדריך וללוות את הסטודנט בתכנון
הפרויקט ובביצועו.

תכנית הלימודים
לימודי תשתית
לימודי התשתית ,בהיקף של  5ש”ש ,מכוונים להקנות לתלמיד רקע עיוני
ומחקרי הדרוש ללומד לקראת ניהול וארגון מערכות חינוך בחברה רב תרבותית,
תוך התייחסות למצבה הייחודי של מערכת החינוך בחברה הערבית בישראל.
במסגרת זאת ילמדו הסטודנטים קורסים בנושאים הבאים :מערכת החינוך
בישראל ומערכת החינוך הערבי ,שינויים ותמורות בחברה הערבית ,שיטות
מחקר מתקדמות הן בתחום הכמותי והן בתחום האיכותני.

לימודי התמחות
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לימודי ההתמחות ,בהיקף של  21ש”ש ,נועדו להקנות לסטודנטים ידע והיכרות
עם בית הספר כארגון בחברה משתנה ,הכולל קורסים בנושאי מינהל ומנהיגות
בתרבויות אסלאמיות ,בית הספר והקהילה ,המשאב האנושי בחינוך ,מדידה
והערכה בבית הספר .במהלך הלימודים יועלו הנושאים והבעיות המיוחדות
האופייניות למערכות החינוך הערבי ,והסטודנטים יתנסו בדרכים להתמודדות
עם סוגיות אלה בחברה מסורתית ובחברה רב תרבותית .לחיזוק הצד הארגוני
והניהולי של עבודת המנהל יינתנו קורסים בתיאוריות בסיסיות במינהל החינוך,
מנהיגות חינוכית ,התקציב ככלי ניהולי ,קבלת החלטות ,תכנון וסוגיות משפטיות
בדיני חינוך .כמו כן יתקיים קורס בניהול בית ספרי ממוחשב ,על מנת להצעיד
את בית הספר לעידן דיגיטציה וההוראה מרחוק.
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ב .2סמינרים א’  -חובה ( 4ש”ש)

תכנית הלימודים – פירוט הקורסים

שם הקורס
 .14מנהיגות חינוכית
 .15התנהגות ארגונית ומנהלית בחברה רב תרבותית

א .לימודי תשתית ( 5ש”ש חובה)
שם הקורס
 .1מערכת החינוך בישראל :מדיניות וביצוע
 .2החברה הערבית בישראל :השתמעויות למנהל בית הספר
 .3מערכת החינוך הערבית בישראל :שינויים ותמורות
 .4שיטות מחקר למתקדמים :המחקר הכמותי
 .5שיטות מחקר למתקדמים :המחקר האיכותני

היקף הקורס
 1ש”ש
 1ש”ש
 1ש”ש
 1ש”ש
 1ש”ש

ב .לימודי התמחות ( 21ש”ש חובה)
ב .1קורסי חובה ( 9ש”ש)
שם הקורס
 .6תיאוריות בסיסיות במינהל החינוך
 .7המשאב האנושי בחינוך  -היחיד ,הקבוצה והקריירה שבתווך
 .8התקציב ככלי ניהולי
 .9מינהל ומנהיגות בתרבויות אסלאמיות
 .10מדידה והערכה – קורס מתקדם
 .11מינהל בית-ספרי ממוחשב
 .12בית הספר והקהילה
 .13סוגיות משפטיות בחינוך

היקף הקורס
 2ש”ש
 2ש”ש

ב .3סמינרים ב’  -סמינר אחד מתוך שלושה ( 2ש”ש)
שם הקורס
 .16שינויים וחידושים בארגוני חינוך
.17הערכה בבית הספר :תפקידים ,כלים ומבנה ארגוני
.18פיתוח יישום והערכה של סביבות לימוד עתירות טכנולוגיה

היקף הקורס
 2ש”ש
 2ש”ש
 2ש”ש

ב .4קורסי בחירה –  2מתוך  5הבאים ( 2ש”ש)
היקף הקורס
 1ש”ש
 1ש”ש
 1ש”ש
 1ש”ש
 1ש”ש
 1ש”ש
 1ש”ש
 2ש”ש

היקף הקורס
שם הקורס
 1ש”ש
 .19קבלת החלטות
 1ש”ש
 .20תכנון
 1ש”ש
 .21אתיקה ארגונית ואקלים אתי בחינוך
 1ש”ש
 .22תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם במערכת החינוך
 .23רב-תרבותיות – היבטים חברתיים ,תרבותיים ופסיכולוגים 1 -ש”ש
התפתחותיים

ב .5סדנאות חובה ( 4ש”ש)
שם הקורס
 .24סדנה לכתיבת פרויקט גמר יישומי
 .25סדנה בסוגיות נבחרות בניהול בית הספר וניתוח אירועים

היקף הקורס
 2ש”ש
 2ש”ש

פרויקט גמר
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פרויקט הגמר הוא חיבור אקדמי עצמי המקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות
של הסטודנט לתואר שני ,המתאר תהליך לימוד רפלקטיבי ,חקר ו/או פיתוח,
בשדה הניהול והארגון של מערכות חינוך .יש לציין שמטרתו של פרויקט הגמר
היא להעשיר ולקדם את הלומד מבחינה מקצועית ולהעשיר ולקדם את הנעשה
בתחום בתי הספר ומערכת החינוך בכלל ומערכת החינוך הערבי בפרט .כמו
כן בתהליך פרויקט הגמר הסטודנטים ינתחו ויתארו באופן ביקורתי ,סוגיה או
תופעה הנובעת מעיסוקם החינוכי -הוראתי ,או משדה פעילותם המקצועית
אשר משיקה או נסמכת על עולמות התוכן של התוכנית לתואר שני “ניהול וארגון
מערכות חינוך”.
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בחינת גמר

הזמנה לועדת קבלה

לאחר סיום פרויקט הגמר הסטודנטים מתבקשים לעבור בחינת הגנה בעל-פה
על נושא הפרויקט בהרכב של שני בוחנים (המנחה ומרצה נוסף מהתוכנית).
הבחינה מהווה את אחת הדרישות לסיום התואר.

מועמדים מתאימים יוזמנו לועדת קבלה לאחר הגשת כל המסמכים
הדרושים ,כולל המלצות.
המועמדים שיתקבלו ללימודים יוזמנו ליום אוריינטציה.

הרכב ציון הגמר

משך תכנית הלימודים

.1
.2
.3
.4
.5

15%
			
לימודי תשתית
30%
לימודי התמחות (שיעורים)
25%
			
סמינריונים
פרויקט יישומי  +בחינת הגמר 70%( 30% -ציון פרויקט ו 30% -ציון בחינת
הגמר) 75 .הינו ציון עובר בפרויקט הגמר ובבחינת הגמר
ציון עובר בקורס “שיטות מחקר למתקדמים :מחקר כמותי” עומד על
 ,60בשאר הקורסים המעבר עומד על ( 65למעט פרויקט הגמר)

הכרה בלימודים קודמים
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-

ניתן לקבל הכרה בלימודים קודמים ,כאשר הקורסים המוצעים לפטורים
נלמדו במוסד אקדמי מוכר ,במסגרת דומה בחמשת השנים האחרונות.
ההכרה מותנית בהצגת גיליון ציונים עדכני וחתום בליווי סילבוס מפורט
של הקורס .יש לציין ,שלימודים קודמים יוכרו כחלק מהתואר השני
אך ורק אם לא נכללו במסגרת תואר אקדמי אחר .במידה ולימודים
אלו נכללו במסגרת לימודים לתואר אקדמי אחר ,אז תינתן האפשרות
לקחת קורסים אחרים במקומם מהתכנית.

-

הסטודנט חייב להפגין ידע סטטיסטי בסיסי על ידי קבלת ציון “עבר”
בבחינת פטור אשר נערכת בהתחלת שנת הלימודים ,או לחלופין למידת
קורס “מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר” וקבלת ציון “עבר” ,ציון
“עבר” עומד על  .60יש לציין ,הסטודנט יחוייב בעלות הקורס הנוסף
במידה ולא עבר בבחינת הפטור.

שנתיים אקדמיות ( 4סמסטרים)

ימי הלימוד :יום אחד בשבוע
ימי ראשון

תנאי הקבלה ללימודים*
.1
.2
.3
.4
.5
.6

תואר  B.Ed.או  - B.A.ציון ממוצע  80ומעלה
תעודת הוראה
שלוש שנות של ניסיון מוכח בהוראה או בתפקיד חינוכי אחר בהיקף
העסקה של לפחות שליש משרה שנתית
 2מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד
עמידה בראיון קבלה
אנגלית ברמת מתקדמים  2או מבחן אמי”ר ,יש להציג אישור ממוסד
אקדמי מוכר

קהל היעד
מורים בפועל המייעדים את עצמם לתפקידי מפתח וניהול מסגרות חינוך

שכר לימוד
עפ”י המקובל בלימודים לתואר השני.
* המכללה רשאית לקבל תלמידים חריגים במכסה שלא תעלה על .%10
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תואר שני M.Ed.
ייעוץ חינוכי

14
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לימודי תואר שני M.Ed.
ייעוץ חינוכי
ראש התכנית :ד”ר נסרין חאג’ יחיא

תאור התכנית
תכנית הלימודים המוצעת היא תוכנית דו-שנתית הבאה
לתת מענה לצרכים הייחודיים של מערכת החינוך בחברה
הערבית בתחום הייעוץ החינוכי ובייחוד באזור צפון הארץ,
המאופיינת כהטרוגנית ומורכבת מקבוצות שונות (כגון
דרוזים ,בדואים ,צ’רקסים ,נוצריים) .התכנית משלבת
היבטים תיאורטיים ומחקריים עדכניים עם מיומנויות
וכלים מקצועיים הנהוגים היום בייעוץ חינוכי ,ויישומם
המיטבי בחברה רב-תרבותית .הלמידה תתבצע בשיעורים
פרונטאליים ובקבוצות קטנות ,תוך שימוש בשיטות הוראה
מגוונות ותוך מתן דגש על התנסות מודרכת בשדה וליווי
אישי של כל לומד.
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מטרות התכנית
·

·

·

·
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להכשיר יועצים חינוכיים למערכת החינוך ולקהילה ,תוך הקניית
הידע ,הערכים והעמדות של פרופסיית הייעוץ ופיתוח יועץ חינוכי
אקדמי-פרופסיונאלי.
במישור העיוני ,על הסטודנט להכיר את כל תחומי הידע הנוגעים
להיבטים האישיותיים ,ההתפתחותיים ,הקוגניטיביים ,הרגשיים,
החברתיים ,המערכתיים ,האקולוגיים והרב-תרבותיים של הייעוץ
כמקצוע המיועד לסייע לפרט ,לקבוצה ולמערכת להגיע לתפקוד
מיטבי.
יינתן דגש על הקניית גישות להבנה וליישום תהליכים בייעוץ רב-
תרבותי ובייעוץ וחינוך למיטביות; כמו כן ,על היכרות עם גישות
וכלים לעבודה המבוססת על נתונים ,המבוצעת בשיתוף פעולה
ועבודת צוות והיוועצות עם שותפי התפקיד בבית הספר ,במשפחה
ובקהילה ,והמקפידה על שמירה של הסטנדרטים האתיים והחוקיים
של המקצוע.
במישור המעשי תינתן תשומת לב מיוחדת לפיתוח “אישיות
ייעוצית” וזהות מקצועית מובחנת בתהליך רפלקטיבי מודרך;
כמו כן ,להקניית מגוון של כלים ,טכניקות ומיומנויות לייעוץ
פרטני ,קבוצתי ומערכתי תוך מתן דגש על התאמתם של הכלים,
המיומנויות ,התוכניות והטכניקות לצרכיה של החברה הערבית.

תכנית הלימודים
היקף התכנית ומרכיביה ( 28ש”ש)
התכנית כוללת  28ש”ש  -שעות שנתיות המחולקות למרכיבי היסוד הבאים:
 .1לימודי תשתית – 6ש”ש
 .2לימודי התמחות בייעוץ חינוכי –  10ש”ש ,בהן  6ש”ש שיעורים
תיאורטיים 4 ,ש”ש מיומנויות בייעוץ
 .3לימודי העמקה והעשרה –( 8ש”ש) ,בהן  4ש”ש סמינריונים ו 4-ש”ש
שיעורי העשרה
 .4לימודי התנסות  300( -שעות) התנסות מודרכת בשדה החינוך 4
ש”ש שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות
 .5הגשת פרויקט גמר בסיום כל הלימודים
 .6לימודי השלמה .לימודים אלה אינם נכללים במניין שעות הלימוד
לתואר

19
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מדרג הקורסים בתכנית

תכנית הלימודים  -פירוט הקורסים

התכנית בנויה בצורה מודולארית באופן שהקורסים בשנה א’ מתחברים
לשני המוטיבים המרכזיים של הרציונל הכללי של התכנית (מיטביות ורב-
תרבותיות) וגם מהווים בסיס לפיתוחם והעמקתם בקורסים בשנה ב’.
בשנה א’ לימודי התשתית עוסקים בסוגיות מרכזיות בנושא החברה הערבית
ומערכת החינוך בחברה הערבית ,בהתנהגות ארגונית ובמתודולוגיה של
מחקר והערכה .לידם ,הקורסים התיאורטיים בלימודי ההתמחות הפורסים
יריעה רחבה על זרמים בייעוץ חינוכי ,על יסודות הייעוץ החינוכי המיטבי,
על התפתחות קריירה וזהות מקצועית ועל היבטים חברתיים ,תרבותיים
ופסיכולוגיים-התפתחותיים בנושא רב-תרבותיות בזיקה לעבודתם של
יועצים חינוכיים .בתוך לימודי ההתמחות ניתנים גם קורסים מעשיים
המיועדים להכין את הסטודנט לתהליך הסוציאליזציה לייעוץ חינוכי
(סדנת הכנה) ולהקנות מיומנויות של ראיון מסייע .הסמינריונים בשנה א‘
מיועדים לאפשר העמקה בלימוד של נושאים מרכזיים בייעוץ וכן להכין את
הסטודנטים לתכנון וביצוע של עבודה אקדמית על פי הכללים המקובלים.
בשנה ב’ יש עליית מדרגה :לימודי העמקה והעשרה מקבלים מקום מרכזי,
הן סמינריונים והן שיעורי העשרה ,וכמו כן תהליך הכנת פרויקט הגמר
והסדנה הנלווית לו .לצדם ,הקניית מיומנויות של הנחית קבוצות תלמידים,
מורים והורים.
גם ההתנסות המודרכת בבתי הספר במהלך שתי שנות הלימודים וכן
שיעורי ההדרכה המלווים אותה בכל שנה בנויים בצורה מודולארית כפי
שמפורט בהמשך.

לימודי תשתית ( 6ש”ש)
הנושא

היקף
הקורס

שנה

החברה הערבית ומערכת החינוך הערבית
בישראל – שינויים ותמורות

 2ש”ש

א

בית הספר כארגון – התנהגות ארגונית בחברות
רב –תרבותיות

 1ש”ש

א

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות
למתקדמים

 1ש”ש

א

שיטות מחקר איכותניות למתקדמים
הערכת תכניות התערבות בבית הספר

 1ש”ש
 1ש”ש

א
א

סוציאליזציה לייעוץ חינוכי

 1ש”ש

א

לימודי התמחות בייעוץ חינוכי ( 10ש”ש)
( 6ש”ש קורסים תיאורטיים ו 4-ש”ש מיומנויות ייעוץ)
הנושא
א .קורסים תיאורטיים ( 6ש”ש)
זרמים בייעוץ חינוכי
יסודות הייעוץ החינוכי המיטבי
התפתחות קריירה ועיצוב זהות מקצועית
רב-תרבותיות – היבטים חברתיים ,תרבותיים
ופסיכולוגים-התפתחותיים
ב .מיומנויות ייעוץ ( 4ש”ש)
הראיון המסייע
הנחיית קבוצות

היקף
הקורס

שנה

 2ש”ש
 2ש”ש
 1ש”ש
 1ש”ש

א
א
א
א/ב

 2ש”ש
 2ש”ש

ב
ב
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פירוט ההתנסות המעשית המודרכת
לימודי העמקה והעשרה
א .סמינריונים עיוניים-מחקריים ( 4ש”ש)
שני סמינריונים מהרשימה שלהלן( ,אחד בשנה א’ והשני בשנה ב’).
שנה
היקף
הנושא
הקורס
א
 2ש”ש
ייעוץ למיטביות עבור ילדים ובני נוער
א
 2ש”ש
ייעוץ במצבי לחץ ומשבר
ב
 2ש”ש
פרופסיה ואתיקה בייעוץ חינוכי

ב .שיעורי העשרה (שני קורסים של  4ש”ש)
הנושא
תמורות ביחסי המתבגר ומשפחתו
בחברה רב-תרבותית
טיפול משפחתי – יישום לעבודת היועץ
ייעוץ ליצירת אקלים כיתתי מיטבי
ייעוץ לגיל הרך – סוגיות נבחרות

שנה

היקף
קורס
 2ש”ש

ב

 2ש”ש
 2ש”ש
 2ש”ש

ב
ב
ב

אחת המשימות המרכזיות בהכשרת יועצים היא ההתנסות המעשית
המודרכת בשדה החינוך ,במהלכה הסטודנטים מתחילים להפנים וליישם
את הידע הנלמד ולהופכו לידע בפעולה (.)knowledge in action
הסטודנטים מחויבים בהתנסות בהיקף של לפחות  300שעות .בשנה
הראשונה ,תחילה יצפו הסטודנטים בתחומי עבודתו של היועץ לצורך
הכרת תפקידו ובסמסטר ב’ יתחילו להתנסות בייעוץ פרטני .בשנה השנייה,
על הסטודנטים להתנסות בפועל במהלך כל השנה ובנוסף לייעוץ הפרטני,
עליהם להתנסות בייעוץ קבוצתי ובאבחון מטרות/צרכים מערכתיים
ודרכים לתת להם מענה .בלוח הבא מוצג תיאור מסגרת ההתנסות ותכניה
המרכזיים.
ההתנסות המעשית תיעשה בליווי יועץ מאמן שאושר על ידי השירות
הפסיכולוגי-ייעוציי (שפ”י) במשרד החינוך .הנושאים שיעלו בהתנסות
יעובדו במפגשי אימון והדרכה של הסטודנט והיועץ המאמן ובשיעורי
ההדרכה המלווים את ההתנסות במכללה .המנחים של שיעורי ההדרכה
יעמדו בקשר עם היועצים המאמנים בבתי הספר .הציון על ההתנסות
ייקבע לאחר דיון בין מנחה ההדרכה במכללה ,היועץ המאמן בבית הספר
והסטודנט.

לימודי התנסות ( 4ש”ש)
 4ש”ש שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות
היקף קורס שנה
הנושא

ב .שיעורי הדרכה המלווים את ההתנסות

 300שעות
( 150שעות
כל שנה)
 4ש”ש

א .התנסות מודרכת בשדה החינוך

שיעור הדרכה א
שיעור הדרכה ב

 2ש”ש
 2ש”ש

א +ב

פרוייקט גמר ( 2ש”ש)
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הנושא

היקף קורס שנה

סדנה מלווה להכנת פרויקט הגמר

מפגשים
טיוטוריאליים
אישיים
וקבוצתיים

א
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בחינת גמר
לאחר סיום פרויקט הגמר היישומי הסטודנטים מתבקשים לעבור בחינת
הגנה בעל-פה על נושא הפרויקט בהרכב של שני בוחנים (המנחה ומרצה
נוסף מהתוכנית) .הבחינה מהווה את אחת הדרישות לסיום התואר.

פרויקט הגמר
מטרותיו של פרויקט הגמר הן:
א) לאפשר לסטודנט להתנסות בתכנון וביצוע עבודה אקדמית-
פרופסיונאלית בעלת משמעות תיאורטית ומעשית לעבודת היועץ החינוכי,
בתיעוד התהליך ודיווח עליו באופן שיטתי.
ב) לסייע לסטודנט לבצע אינטגרציה בין גופי הידע המגוונים של מקצוע
הייעוץ החינוכי (עיון ,מעשה ומחקר) מחד ,ובין הלימודים האקדמיים
והפרופסיונאליים מאידך ,תוך שימוש ראוי ומושכל בידע ובכלים שרכש.
ג) לתרום לפיתוח הידע העיוני והמעשי של הייעוץ החינוכי.
ההדרכה לפרויקט הגמר תינתן באופן אישי וקבוצתי במסגרת הסדנא
המלווה את הכנת הפרויקט ועל ידי המנחה האישי (על פי נושא הפרויקט)
של כל סטודנט ,תוך סיוע וייעוץ מתודולוגי ממנחה הסדנא; וזאת לאורך כל
תהליך ההכנה והביצוע.

תנאי מעבר ושקלול הציון הסופי
תנאי מעבר
 בכל הקורסים ציון המעבר המינימאלי יהיה  70ובפרויקט הגמרהציון המינימאלי יהיה  .80ציון מעבר בקורס “סטטיסטיקה ושיטות
מחקר כמותיות למתקדמים” עומד על .60
 הסטודנט יחויב לחזור על קורס חובה ,במידה שנכשל בו .לגביקורסי בחירה ,תינתן לו האפשרות לחזור על אותו קורס או לבחור
קורס אחר.
 מועמדים להפסקת לימודים מסיבות אקדמיות יהיו סטודנטיםאשר ייכשלו ב 2-קורסים (בחירה/חובה) או בהתנסות המודרכת
בשדה ,שייעדרו מעל ל 20%-של הקורס ללא אישור המצדיק זאת,
או בהתאם לתקנון של המכללה.

24

ציון הגמר יתקבל על ידי חישוב ממוצע משוקלל של הרכיבים הבאים:
 .1ציוני הגמר בקורסים
 .2ציוני הסמינריונים
 .3ציוני ההתנסות
 .4ציון פרויקט הגמר ומבחן הגנה
ח .לימודי השלמה ( 5ש”ש)
הנושא
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם במערכת החינוך
תורת האבחונים הפסיכולוגיים
תיאוריות של התפתחות האדם
פסיכופתולוגיה

ש”ש
1
1
2
1

הכרה בלימודים קודמים
 הכרה בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור מלימודי השלמהתיעשה על בסיס לימודים קודמים בקורסים זהים במוסד אקדמי
מוכר בתנאי שנלמדו ב 6-השנים האחרונות והציון בהם היה 80
לפחות.
 הכרה בלימודים קודמים לצורך פטור מלימודי התכנית לתוארשני תיעשה על בסיס לימודים קודמים בקורסים זהים לתואר שני
במוסד אקדמי מוכר ועד ל ( 4ש”ש) מהתכנית.
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משך הלימודים
שנתיים אקדמיות ( 4סמסטרים).
ימי הלימוד :ימי ראשון
בוקר בשבוע  -עבודה מעשית

ב .תנאי הקבלה ללימודים*
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

תואר ראשון או שני בציון ממוצע של  85ומעלה
תעודת הוראה
שלוש שנות ותק בהוראה ,או בתפקיד חינוכי אחר ,או באחד
התחומים הקרובים
שני מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד ,ניסיונו ותפקודו
בתחום האקדמי והמקצועי
עמידה בראיון קבלה.
הצלחה בלימודי השלמה בציון  80לפחות
פנאי ללימודים

תואר שני M.Ed.
הערכה בית-ספרית

קהל היעד
מורים ואנשי חינוך

שכר לימוד
על פי המקובל בלימודים לתואר שני

הזמנה לועדת קבלה
מועמדים מתאימים יוזמנו לועדת קבלה לאחר הגשת כל המסמכים
הדרושים ,כולל המלצות .המועמדים שיתקבלו ללימודים יוזמנו ליום
אוריינטציה.
* המכללה רשאית לקבל תלמידים חריגים במכסה שלא תעלה על %10
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תכנית לימודים לתואר שני M.Ed.
הערכה בית-ספרית
ראש התכנית :ד”ר יאסר עואד

תיאור התכנית

נושא ההערכה זוכה לתשומת לב רבה בחינוך בשנים
האחרונות בארץ ובעולם .בישראל הוא זכה לתשומת לב
מיוחדת מאז פרסומו של דו”ח “ועדת דוברת” והקמת
“הרשות הארצית למדידה והערכה” (ראמ”ה) .בעקבות
דו”ח ועדת דוברת אומצה גם ההמלצה לפתח את נושא
ההערכה הפנימית בבית הספר במקביל להערכה חיצונית
באמצעות הפקוח ומבחני המיצ”ב והערכת כלל מערכת
החינוך באמצעות מבחני ההערכה הבינלאומיים (מבחני
 PISAו.)IEA -
תכנית הלימודים שלנו מבוססת על שתי הנחות יסוד לגבי
מהות ההערכה בחינוך ועל הכישורים הדרושים למעריך
בחינוך.

ההנחה הראשונה היא ,שהערכה בחינוך עוסקת לא רק
בהערכת הישגי תלמידים אלא גם במושאי הערכה אחרים
כגון הערכת תכניות לימוד ופרויקטים ,הערכת מוסדות
ומערכות חינוך והערכת מורים ובעלי תפקידים אחרים
במערכת החינוך.
ההנחה השנייה היא ,שלא די למעריך חינוכי להיות
בעל כישורים מתודולוגיים בתחום הסטטיסטיקה ושיטות
מחקר ,כמותיות ואיכותניות כאחד .עליו להבין גם את מהות
ההערכה ותפקידיה בהוראה ובחינוך ולהכיר את מערכת
החינוך בה הוא פועל על היבטיה הפדגוגיים ,הארגוניים
והחברתיים .

28

29

מטרות התכנית

.1
.2
.3
.4

התוכנית מציעה לימודי תואר שני ) (M.Ed.בהערכה בית
ספרית כהכשרה לתפקיד מעריך בית ספרי ,ולתפקידי הערכה
אחרים ברמות השונות של מערכת החינוך (רשות מקומית,
מחוז ,מטה משרד החינוך) .התוכנית מקנה לבוגריה ארבעה
סוגי כישורים:
הכשרה מתודולוגית בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות.
הבנה של משמעות ההערכה ותפקידיה בחינוך; כולל עקרונות
וכלים.
הבנת תהליכי למידה ,הוראה ותכנון לימודים.
הבנת הרקע החברתי והארגוני של מערכת החינוך בישראל
בכלל והערבית בפרט.
התוכנית עונה על צרכי ההערכה בגליל (מחוז הצפון ומחוז
חיפה) בעיקר במגזר הערבי ובמידת האפשר גם במגזר היהודי.
הפעלתה של התוכנית תשמש גם ,בבוא העת ,בסיס לפיתוח
לימודי תעודה והשתלמויות בנושאי הערכה לתועלת מערכת
החינוך באזור.

מהלך הלימודים
שנה א’
לימודי תשתית מתודולוגיים
לימודי הערכה בחינוך

 7ש”ש
 4ש”ש
(מתוכם  1ש”ש סדנאות רשות)

לימודי הוראה ,למידה ותכנון לימודים

 2ש”ש
(מתוכם סמינריון של  2ש”ׁש)

לימודי היבטים חברתיים וארגוניים של
מערכת החינוך

 1ש”ש

סה”כ

 14ש”ש

שנה ב’
לימודי הערכה בחינוך

 6ש”ש
(מתוכם סמינריון  2ש”ש 2 ,ש”ש
סדנאת חובה)

לימודי הוראה ,למידה ותכנון לימודים
לימודי היבטים חברתיים וארגוניים של
מערכת החינוך
פרויקט גמר
סה”כ

 2ש”ש
 3ש”ש
 11ש”ש

תוכנית הלימודים
התוכנית כוללת ארבעה מקבצי לימוד בהיקף כולל של 24
ש”ש (מהם שני סמינריונים וסדנאת חובה)  1 +ש”ש סדנאת
רשות ,לפי הפירוט הבא:
 16ש”ש – לימודי חובה ,מהם:
  7ש”ש ,לימודי תשתית מתודולוגיים  9ש”ש ,לימודי הערכה בחינוך (מתוכם  2ש”ש סמינריון 2 ,ש”שסדנאת חובה)
 1 -ש”ש ,סדנאת רשות
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 8ש”ש  -לימודי בחירה מכוונת (מתוכם סמינריון אחד של  2ש”ש) ,מהם:
  4ש”ש ,למידה ,הוראה ותכנון לימודים 4 -ש”ש ,היבטים חברתיים וארגוניים של מערכת החינוך.

תכנית הלימודים  -פירוט הקורסים
א .לימודי תשתית מתודולוגיים ( 7ש”ש ,חובה (
שם הקורס

היקף הקורס

סטטיסטיקה ומתודולוגיה כמותית מתקדמת
שיטות מחקר איכותניות למתקדמים
פיתוח מבחנים וכלי מדידה
ניתוח מחקרים אמפיריים

שו”ת 3 ,ש”ש
שו”ת 2 ,ש”ש
שו”ת 1 ,ש”ש
 1ש”ש
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פרויקט הגמר

ב .הערכה בחינוך ( 9ש”ש ,חובה  +סדנא)
שם הקורס

היקף הקורס

מושגי יסוד בהערכה בחינוך
הערכת הישגי תלמידים
הערכת תכניות ,פרויקטים ותכניות לימודים
הערכת מורים
הערכה בבית-הספר :תפקידים ,כלים ומבנה ארגוני
כתיבת דוחות הערכה
סדנת פרויקט גמר

שו”ת 1.5 ,ש”ש
שו”ת 1.5 ,ש”ש
סמינריון 2 ,ש”ש
שו”ת 1 ,ש”ש
שו”ס  2 ,ש”ש
שו”ת 1 ,ש”ש
 1ש”ש ,רשות

ג .למידה ,הוראה ותכנון לימודים ( 4ש”ש ,חובה ,בחירה מכוונת)
שם הקורס

היקף הקורס

שו”ת 1.5 ,ש”ש ,בחירה
פיתוח תכניות לימודים ודרכי הוראה ולמידה
פיתוח ,יישום והערכה של סביבות לימוד עתירות סמינריון 2 ,ש”ש ,בחירה
טכנולוגיה
שו”ת 1 ,ש”ש ,בחירה
סוגיות נבחרות בהוראת מדעי הטבע
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם במערכת שו”ת 1 ,ש”ש ,בחירה
החינוך

ד .היבטים חברתיים וארגוניים של מערכת החינוך
( 4ש”ש חובה ,בחירה מכוונת )
שם הקורס
טיפוח אוכלוסיות תלמידים מיוחדות  -סוגיות
מתקדמות בלקויות התפתחותיות
התנהגות ארגונית ומנהלית בחברה רב-תרבותית
בית ספר בניהול עצמי
בית הספר והקהילה
מינהל בית-ספרי ממוחשב
מערכת החינוך הערבית בישראל :שינויים ותמורות
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היקף הקורס
 2ש”ש ,בחירה
שו”ת 1 ,ש”ש ,בחירה
שו”ת 1 ,ש”ש ,בחירה
שו”ת 1 ,ש”ש ,בחירה
שו”ת 1 ,ש”ש ,בחירה
שו”ת 1 ,ש”ש ,בחירה

פרויקט הגמר מהווה מרכיב מרכזי בתוכנית ,לציין כי מדובר בתואר שני
“ללא תזה” ,המשמש כגולת הכותרת של תכנית ההכשרה ובו נדרש
הסטודנט ליישם את החומר הנלמד ואת התובנות שנרכשו במהלך
הלימודים ,להקשר הרלוונטי של הכיתה ,בית הספר או לכל רמה אחרת
של מערכת החינוך בה מתפקד התלמיד בהווה או עשוי לתפקד בה בעתיד.
פרויקט הגמר חייב לעמוד בשלוש אמות מידה:
(א) הוא חייב להיות רלוונטי לבית הספר ו/או לעבודתו החינוכית של
הסטודנט בהווה או בעתיד.
(ב) הוא חייב להדגים יישום של החומר במסגרת לימודי הערכה בית-
ספרית.
(ג) הוא חייב לשלב העמקה עיונית עם עבודה מעשית בשטח.

תנאי מעבר ושקלול הציון הסופי
תנאי מעבר
· המעבר בקורס “סטטיסטיקה ומתודולוגיה כמותית מתקדמת”
עומד על  ,60בשאר הקורסים ציון המעבר המינימלי יהיה 70
ובפרויקט הגמר הציון המינימלי יהיה .75
· הסטודנט יחויב לחזור על קורס חובה ,במידה שנכשל בו .לגבי
קורס בחירה ,תינתן האפשרות לחזור על אותו קורס או לבחור
קורס אחר.
· מועמדים להפסקת לימודים מסיבות אקדמיות יהיו סטודנטים
אשר ייכשלו ב  2-קורסים (בחירה/חובה) לפחות ,או שייעדרו מעל
ל  20%של הקורס ללא אישור המצדיק זאת יהיו צפויים להפסקת
לימודיהם לאלתר.

בחינת גמר

לאחר סיום פרויקט הגמר היישומי הסטודנטים מתבקשים לעבור בחינת
הגנה בעל-פה על נושא הפרויקט בהרכב של שני בוחנים (המנחה ומרצה
נוסף מהתוכנית) .הבחינה מהווה את אחת הדרישות לסיום התואר.
ציון הגמר יתקבל על ידי חישוב ממוצע משוקלל של הרכיבים הבאים:
 .1ציוני הקורסים
 .2ציוני הסמינריונים (משקל כפול)
 .3ציון פרויקט הגמר

קהל יעד

מורים ואנשי חינוך
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תנאי הקבלה ללימודים*
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

תואר ראשון ) (B.A/B.Ed.בציון גמר  80לפחות
שליטה באנגלית ברמת פטור
שליטה במושגי יסוד בסטטיסטיקה (עמידה במבחן פטור ,או קורס רענון
סמסטריאלי שבסופו יעמוד הסטודנט במבחן ,הקורס כרוך בתשלום נוסף).
תעודת הוראה
ניסיון בעבודה במערכת החינוך במשך שלוש שנים לפחות
שתי המלצות
עמידה בראיון קבלה

משך הלימודים
הלימודים יתקיימו במשך שנתיים ( 4סמסטרים אקדמיים).

הזמנה לועדת קבלה
מועמדים מתאימים יוזמנו לועדת קבלה לאחר הגשת כל המסמכים
הדרושים ,כולל המלצות .המועמדים שיתקבלו ללימודים יוזמנו ליום
אוריינטציה.

קהל היעד

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ( B.A.ו )B.Ed. -בעלי ניסיון מוכח
בהוראה ו/או מלוי תפקידים אחרים במערכת החינוך ,שבכוונתם למלא
בעתיד תפקיד של “רכז הערכה בית ספרי” (בצד המשך עבודתם כמורים
או בעלי תפקידים אחרים בבית הספר) או תפקידי הערכה אחרים ברמת
הישוב ,המחוז או כלל מערכת החינוך.

ימי הלימוד :ימי ראשון

שכר לימוד
על פי המקובל בלימודים לתואר שני.

הכרה בלימודים קודמים
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-

ניתן לקבל הכרה בלימודים קודמים על בסיס אישי ,כאשר הקורסים
נלמדו במוסד אקדמי מוכר ,במסגרת דומה בחמשת השנים האחרונות.
ההכרה מותנית בהצגת גיליון ציונים גיליון ציונים חתום וסילבוס מפורט
של הקורס המיועד לפטור .יש לציין ,שלימודים קודמים יוכרו כחלק
מהתואר השני אך ורק אם לא נכללו במסגרת לימודי הסטודנט לתואר
אקדמי אחר .במידה ולימודים אלו נכללו במסגרת לימודיו לתואר אקדמי
אז תינתן לו האפשרות לקחת קורסים אחרים במקומם מהתכנית.

-

הסטודנט חייב להפגין ידע סטטיסטי בסיסי על ידי קבלת ציון “עבר”
בבחינת פטור אשר נערכת בהתחלת שנת הלימודים ,או לחלופין למידת
קורס “מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר” וקבלת ציון “עבר” ,ציון
“עבר” עומד על  .60יש לציין ,הסטודנט יחוייב בעלות הקורס הנוסף
במידה ולא עבר בבחינת הפטור.

* המכללה רשאית לקבל תלמידים חריגים במכסה שלא תעלה על %10

35

תואר שני M.Ed.
לקויות למידה:
אבחון והתערבות
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תכנית לימודים לתואר שני M.Ed.

בלקויות למידה

התמחות באבחון והתערבות חינוכית
ראש התכנית :פרופ’ היתאם טאהא

תיאור התכנית
תכנית הלימודים המוצעת באה לענות על הצרכים הייחודיים ,בתחום לקויות
למידה .התכנית משלבת ידע עיוני ומחקרי מקיף עם הקניית כישורים ,כלים
ומיומנויות לעבודה בתחום האיתור ,האבחון וההתערבות בקרב לומדים עם
לקויות למידה במערכת החינוך בישראל .מטרת התוכנית הנה להכשיר מומחים
בעבודה עם ליקויי למידה בעלי אוריינטציה חינוכית אשר יכולים להתמודד עם
הסוגיות השונות הקשורות לתהליכי הלמידה ומיצוי יכולותיהם של תלמידים
ליקויי למידה.

אוכלוסיית היעד
מורים בפועל בעלי תעודת הוראה בחינוך המיוחד המעוניינים להמשיך את
לימודיהם לתואר שני בתחום לקויות למידה

תנאי הקבלה ללימודים*
.1
.2

.3
.4
.5
.6
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תואר ראשון או שני בחינוך מיוחד או ממוצע של  85ומעלה
תעודת הוראה בחינוך מיוחד ותעודה התאמה להוראה עבור מועמדים
מהמקצועות השיקומיים-התפתחותיים .אנשי מקצוע ממקצועות
הבריאות (ריפוי בעיסוק ,הפרעות בתקשורת ,פסיכולוגיה) בעלי תעודת
התאמה להוראה למקצועות הבריאות אשר עונים על תנאי הקבלה
(ממוצע תואר ,וותק ,המלצות ועבודה במערכת החינוך)
עבודה בהוראה  3שנים בפועל ותעודה התאמה להוראה עבור מועמדים
מהמקצועות השיקומיים-התפתחותיים
שני מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד ,ניסיונו ותפקודו
בתחום האקדמי והמקצועי (המלצה אחת לפחות הנה אקדמית)
עמידה בראיון קבלה
הצלחה בלימודי השלמה בציון  80לפחות

 ניתן להוריד את טופס ההמלצה מאתר המכללה www.sakhnin.ac.il -ההמלצה תישלח ישירות לכתובת המופיעה על גבי הטופס עצמו ע”י הממליץ

* המכללה רשאית לקבל תלמידים חריגים במכסה שלא תעלה על 10%

מבנה התכנית  -משך ,היקף ומרכיבים
משך הלימודים
משך הלימודים בתכנית כ 5-סמסטרים בשנה א’ הסטודנטים ילמדו לפחות יומיים
בשבוע במכללה ,לצד הלימודים התיוארטיים יתנסו הסטודנטים בלימודים פרקטיים.
בשנה ב’ הסטודנטים ילמדו יום וחצי במכללה ,ובוקר אחד הם ישולבו בלימודי הכשרה
מעשית בבתי הספר.
עיקר הלימודים בסמסטר האחרון יהיה במסגרת ההתנסות המעשית המודרכת בתחום
האבחון וההתערבות.
היקף התכנית ומרכיביה
התכנית כוללת  29ש”ש (שעות שנתיות) ( 58ש”ס – שעות סמסטריאליות) המחולקות
למרכיבי היסוד הבאים:
 .1לימודי תשתית –  10ש”ש
 .2סדנאות תשתית –  2ש”ש (ללא נ”ז)
 .3לימודי התמחות בלקויות למידה –  13ש”ש
 .4לימודי התנסות באיתור אבחון והתערבות 1 -ש”ש ללא נ”ז (עבור סדנת
ההתנסות באיתור) 8 ,ש”ש ללא נ”ז (עבור סדנת ההתנסות באבחון) ,ובנוסף 4
ש”ש (ללא נ”ז עבור סדנת ההתנסות בהתערבות טיפולית).
 .5לימודי סמינריונים –  4ש”ש
 .6לימודי בחירה –  2ש”ש
 .7הגשת פרויקט גמר יישומי כתנאי לקבלת התעודה
 .8לימודי השלמה  -לימודים אלה אינם נכללים במניין שעות הלימוד לתואר
לאור היקף התוכנית ,והצורך במספר רב של שעות התנסות בתחום האבחון וההתערבות,
משך התוכנית הנו  5סמסטרים .במהלך שנה א‘ ושנה ב‘ ילמדו הסטודנטים את קורסי
התשתית וההתמחות לצד הסמינריונים וקורסי ההשלמה .לצד מכן ,במהלך שנה א‘
יתנסו הסטודנטים בתחום האיתור ,כאשר בשנה ב‘ תחל ההתנסות בתחום האבחון
והתערבות .הסמסטר האחרון הוא בעיקר המשך ההתנסות המודרכת בתחום האבחון
הפרטני.

39

סדנאות תשתית ( 2ש”ש):

פירוט הקורסים בתכנית:

קורס

שימוש בכלים דיגיטאליים בסביבת
למידה מתוקשבת

לימודי תשתית ( 10ש”ש):

קורס

היקף

שנה

סוג קורס

לקויות למידה :מודלים ,תיאוריות ומחקר

 2ש”ש

א

שיעור חובה

שפה וקריאה :התפתחות תקינה ולקויה

 1ש”ש

א

שיעור חובה

היבטים נוירופסיכולוגיים של לקויות
למידה (מותנה בלימודים קודמים
בנוירופסיכולוגיה)

 1ש”ש

א

שיעור חובה

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותניות
למתקדמים

 1ש”ש

א

שיעור חובה

סטטיסטיקה ושיטות מחקר איכותניות
למתקדמים

 1ש”ש

א

אבחונים והערכה פסיכולוגית וחינוכית:
מדדים פסיכומוטוריים וטרמינולוגיה
מקצועית

 1ש”ש

א

קוגניציה נומרית ועיבוד מספרי

 1ש”ש

א

היבטים נוירוקוגניטיביים
והתנהגותיים של  2ש”ש
קשב והפרעות קשב וריכוז

א

סדנא לכתיבת עבודות גמר
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היקף

שנה

 1ש”ש
(חובה
אך לא
לחישוב
נ”ז)

א

 1ש”ש
(חובה
אך לא
לחישוב
נ”ז)

ב

סוג קורס

סדנא

סדנא

שיעור חובה

שיעור חובה
שיעור חובה

שיעור חובה
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לימודי התמחות ( 13ש”ש):

קורס

היקף

הפרעות שפה ודיבור:
היבטים קליניים
ותיאורטיים מתקדמים

 1ש”ש

סוגיות מתקדמות
בלקויות בעיבוד נומרי
ודיסקלקוליה

 1ש”ש

איתור תלמידים ליקויי
למידה :בסיס תיאורטי
ומעשי

 2ש”ש

אבחון לקויות למידה
מילדות לבגרות :קורס
תיאורטי ומעשי
תהליכים מוטוריים
וליקויים בכתיבה
והתפקוד הגרפומוטורי
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סמינריונים ( 4ש”ש):

שנה

א

סוג קורס

שיעור חובה

היקף

שנה

סוג קורס

קורס
הדיגלוסיה ורכישת הקריאה
באורתוגרפיה הערבית

 2ש”ש

א

סמינריון

פסיכו ביולוגיה של עיבוד מלים

 2ש”ש

ב

סמינריון

קורסי בחירה (לבחירה שני קורסים  2ש”ש):

א

שיעור חובה
קורס

א

 4ש”ש
(לא כולל
שעות
התנסות)

 2ש”ש

ב

ב

שיעור חובה  +סדנא
יישומית

תפקודים ניהוליים והאונה
הפרונטאלית
סוגיות מתקדמות בשילוב
ילדים בעלי צרכים מיוחדים
טכנולוגיה מסייעת בעבודה עם
לומדים ליקויי למידה

היקף

שנה

סוג קורס

 1ש”ש

א+ב

קורס בחירה

 1ש”ש

א+ב

קורס בחירה

 1ש”ש

א+ב

קורס בחירה

שיעור+סדנא יישומית
(היקף הסדנא לצורך
התנסות הנו  8ש”ש ללא
נ”ז)

שיעור

התערבות חינוכית
מערכתית לתלמידים
עם לקויות למידה:
היבטים תיאורטיים
ויישומיים

 2ש”ש

ב

שיעור +סדנא יישומית
(היקף הסדנא היישומית
הנו  6ש”ש ללא נ”ז)

ליקויי למידה לא
מילוליים

 1ש”ש

ב

שיעור חובה
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מדרג הקורסים בתכנית:
סדנא יישומית מלווה לקורסי האיתור ,האבחון וההתערבות:
כל סטודנט ישתלב במערך התנסות יישומית ,שבמסגרתו יעבוד עם תלמידים לצורך
התנסות באיתור ,אבחון והתערבות כפי שהוסבר לעיל בחלק של הסדנאות .ההתנסות
המתמשכת עם אותה קבוצה של תלמידים הנה ההתנסות בתחומי האיתור ,האבחון
וההתערבות.
סדנא יישומית מלווה לקורס האיתור :הלימודים במסגרת אותה סדנא יהוו את המסגרת
המנחה להתנסות בשטח בתחום איתור כיתתי ומערכתי של תלמידים ליקויי למידה.
במסגרת אותה התנסות יהיה יישום הלכה למעשה של המודלים לאיתור תלמידים ליקויי
למידה ,הכרת מערך הכלים הקיים בתחום ויישומו (כגון הכרת ערכת איתור לומדים ליקויי
למידה “אלול” אשר פותחה באוניברסיטת חיפה ,והערכה לבדיקת תהליכי קריאה וכתיבה
בכיתה א’ שפותחה על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה) .כמו כן ,הסטודנטים ילמדו
ויתנסו בהעברת שאלונים התנהגותיים לאיתור תלמידים פוטנציאליים תוך למידת הצלבת
נתוני כלי האיתור עם נתוני בית הספר וביצוע מיפוי מצליב .מעבר לכך ,הסטודנטים יתנסו
בבניית כלים מותאמים במידת הצורך לאיתור קשיי למידה ספציפיים .סביבת ההתנסות
הנה בתי ספר יסודיים ,חט”ב ותיכונים.
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סדנא יישומית מלווה והתנסות בתחום האבחון :מערך ההתנסות בתחום האבחון
מהווה מוקד בעל נתח רחב מלימודי השדה בתחום המלווה בקורס תיאורטי ( 4ש”ש) .מערך
ההתנסות לכשעצמו הנו בעל היקף של  8ש”ש שאינו מזכה בנ”ז אך חובה לצורך ההכשרה
בתחום האבחון .במסגרת ההתנסות יכירו הסטודנטים את המודלים עליהם נשען תהליך
האבחון ובמיוחד מודלים המדגישים את הבסיס הקוגניטיבי והנוירו קוגניטיבי של לקויות
הלמידה וההשלכות האקולוגיות על הלקות .לשם כך ,ההתנסות תחל עם העמקה בתהליך
איסוף נתוני הרקע ,הכרה ויישום איסוף המידע באמצעות תהליך אינטק מקצועי ושימוש
בשאלונים של דיווח אישי ,דיווח הורים ומחנכים .לצד זאת ,בכל מפגש של הסדנא ,יתורגל
תהליך אבחון תפקוד ספציפי עם התנסות בכלים המיועדים לבדיקת אותו תפקוד בין אם
הוא קוגניטיבי ו/או אקדמי .התרגול יכלול את הרציונאל של הכלי ,יתרונותיו ומגבלותיו ,דרך
העברתו ,אופן הציינון וסיכום הממצא עם אינטרפרטציה מקצועית .לאחר תהליך הכרת
הכלים וההתנסות בכתיבה מקצועית ,הסטודנטים יידרשו להעביר ולדווח על  8אבחונים
בשתי שכבות גיל .ההעברה והדיווח יילוו בהדרכה מקצועית של צוות ההדרכה .ההתנסות
בהעברת האבחונים בצמוד להדרכה תתבצע במהלך השנה השנייה והשלישית ללימודים.

התנסות בהתערבות טיפולית וחינוכית ( 4ש”ש ללא נ”ז) :במהלך התנסות זו ,הסטודנט
ימשיך לעבוד עם תלמידים המאובחנים כליקויי למידה .עבודתו של הסטודנט תלווה על
ידי מדריך מצוות ההדרכה של הסדנא .יש להדגיש כי הסטודנטים ינסו ליישם עקרונות
ההתערבות כפי שנלמדו בקורס התיאורטי המלווה את תחום הטיפול.
במהלך ההתנסות בתחום ההתערבות ,הסטודנט ילמד את דוחות האבחון של התלמידים
ויידרש לבנות תכנית התערבות מותאמת לצרכי התלמיד ,בהתאם לאבחון שנערך עבורו
או בהתאם להערכה ראשונית בסיסית שהסטודנט יערוך לתלמיד ,במידה שהאבחון הקיים
עבור התלמיד אינו ברור דיו .הסטודנט יידרש לדווח על תהליך ההתערבות בכל מפגש,
ועל ממצאי הערכת ההתקדמות בנקודות זמן שונות לאורך ביצוע התכנית .בסוף התהליך
הסטודנט יגיש עבודה סופית מסכמת עבור התהליך שנערך ,כולל ההערכה של התגובה
להתערבות בנקודות הזמן השונות .יש לציין ,כי מוקדי הטיפול יתמקדו הן בתפקוד האקדמי,
קריאה ,כתיבה וחשבון ,והן בתחום ההתנהגותי כגון ארגון זמן ,וייעול דרכי למידה .עבודה
מסכמת זו חייבת להיות מבוססת על רקע תיאורטי רלוונטי כפי שנלמד במסגרת הקורס
העיוני המלווה .סביבת ההתנסות הנה בתי ספר יסודיים ,חט”ב ותיכונים.
להלן תרשים המתאר את מבנה ההתנסות המעשית בתחומים השונים

קורסים תיאורטיים בתחום
האיתור ,האבחון והטיפול
איתור =  1ש”ש
אבחון =  4ש”ש
התערבות =  2ש”ש

סדנא והתנסות פרקטית
בתחום האיתור
 1ש”ש (ללא נ”ז)
שנה א’

סדנא והתנסות פרקטית
בתחום האבחון
 8ש”ש (ללא נ”ז)
שנה ב’  +ג’

סדנא והתנסות פרקטית
בתחום הטיפול 6ש”ש (ללא נ”ז)
שנה ב’
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סמינריונים
המטרה היא לדון בסוגיות רלוונטיות בתחום לקויות הלמידה ,ולבצע עבודות מחקר או
סקירה עיונית הרלוונטיות לתחומי התוכן של הסמינריונים .הסמינריון הראשון יעמיק
בנושא השפעת הדיגלוסיה בשפה הערבית על תהליך רכישת הקריאה והאוריינות הלשונית
הכתובה ,בעוד שהסמינר השני יעמיק בסוגיות ההיבטים הפסיכו ביולוגיים של עיבוד שפה
ומלים.

פרויקט גמר יישומי
פרויקט הגמר היישומי הנו חיבור אקדמי מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של
הסטודנט לתואר שני .הפרויקט יתאר תהליך לימוד ,חקר ו/או פיתוח בתחום לקויות
הלמידה .חשוב לציין כי מטרתו של פרויקט הגמר היישומי היא להעשיר ולקדם את הלומד
מבחינה מקצועית ,ולטפח אצלו חשיבה מחקרית בוחנת לצד פיתוח חשיבה ביקורתית
והשוואתית בתחומים הקשורים לתחום לקויות הלמידה .הפרויקט יכול להיות עיוני או
אמפירי.

ציון הגמר ישוקלל לפי המרכיבים הבאים
 .1ציוני הגמר בקורסים
 .2ציוני הסמינריונים
 .3ציון פרויקט הגמר

לימודי השלמה –  4ש”ש
מי שאינו בעל רקע של אחד מהמקצועות הרלוונטיים יחויב בלימודי השלמה של הקורסים
הבאים:

קורס
פסיכופתולוגיה
פסיכולוגיה קוגניטיבית

תנאי מעבר ושקלול הציון הסופי

תנאי מעבר:
· בכל קורסי ההתמחות ציון המעבר המינימאלי יהיה 80
· פרויקט הגמר הציון המינימאלי יהיה 80
· לימודי תשתית ציון עובר 70
· סמינריונים ציון עובר 70
· קורסי בחירה ציון עובר 70
· הממוצע הכללי של התואר מינימום 80
הסטודנט יהיה חייב לחזור על קורס חובה ,במידה ונכשל בו .בנוגע לקורסי בחירה ,תינתן
האפשרות לחזור על אותו קורס או לבחור בקורס אחר .הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות
תכלול את הסיבות הבאות :סטודנטים אשר ייכשלו בשני קורסים (בחירה/חובה) או
בהתנסות המודרכת בשדה או היעדרות מעל  20%מהקורס ללא אישור מוצדק.
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מבוא לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
נוירופסיכולוגיה

ש”ש
1
1
1
1
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הרשמה

@

פנייה למידע ,להצעת מועמדות ולקבלת ערכת הרשמה
( יש לפנות לגב’ שירין היבי בטלפון04-9058000 :
 ,או בדוא”לsherine@sakhnin.ac.il :
ניתן לבצע את תהליך ההרשמה באמצעות הדואר ,במכללה בשעות הקבלה.
שעות הקבלה הן  :ימים א’ –ה’ ,בין השעות 15:00 – 9:00
כתובת למשלוח דואר:

*

מכללת סכנין ,מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה
ת.ד 100 .סכנין 30810
לידי גברת שירין היבי ,מרכזת היחידה ללימודים מתקדמים

ערכת הרשמה
 .1תואר אקדמי (ראשון ,שני או שלישי) או צילום מאושר שלו.
 .2גיליון ציונים מצטבר הכולל את לימודי האנגלית (של כל התואר).
 .3תעודת הוראה ,כולל גיליון ציונים.
 .4קורות חיים.
 .5אישור המעיד כי המועמד אכן מכהן כמורה בפועל.
 .6אישור על מספר שנות ותק בהוראה (תלוש שכר עשוי להוות אסמכתא).
 .7שני מכתבי המלצה ,שיישלחו ישירות למכללה (כתובת לעיל).
 .8שתי תמונות פספורט.
 .9שובר תשלום עבור דמי הרשמה.
 .10צילום של תעודת זהות.
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