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חינוך מיוחד
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חינוך מיוחד
תואר שני ושלישי

חינוך מיוחד
תואר שני ושלישי
*אפשרות לסיים את הלימודים בשנה אחת

ראשת התוכנית:
ד"ר סיגל עדן

מטרות התוכנית

משך הלימודים לבחירת הסטודנט/ית

התואר השני בחינוך מיוחד עוסק בהיבטים
תיאורטיים ,מחקריים וטיפוליים של תהליכי
למידה והתפתחות של ילדים עם צרכים מיוחדים,
כמו גם משמעויות יישומיות לשדה החינוך.

שנה אחת -יום ה'  +יום א' מהצהריים.

התכנים כוללים נושאים בחינוך המיוחד ובחזית
מדעי המוח ,שילוב טכנולוגיה מסייעת ,פיתוח
תוכניות התערבות ,הורות לילדים מיוחדים
והיבטים של מגוון לקויות כמו רצף האוטיזם,
הפרעות למידה ספציפיות ,הפרעות קשב,
מוגבלות שכלית ובעיות רגשיות ונפשיות.
הלימודים בתואר שני מחקרי (עם תיזה)
ושלישי מאפשרים התמחות בהנחיית חוקרים
מובילים.
ניתן לשלב את הלימודים עם לימודי תעודת
הוראה בחינוך המיוחד .התוכנית מציעה לימודים
לקראת תואר שלישי במסלול רגיל ובמסלול
משולב (תואר שני ושלישי למצטייני תואר שני
עם תזה).

ייחודיות התוכנית
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•

לימודים בשנה אחת או בשנתיים לבחירת
הסטודנט/ית

•

מרצים וחוקרים מובילים בתחומם

•

שילוב בין העולם האקדמי -מחקרי ושדה
החינוך המיוחד

•

בוגרי התוכנית משמשים בתפקידי מפתח
במערכת החינוך המיוחד והרגיל

•

יחס אישי

שנתיים -שנה א' יום ה'; שנה ב' יום א'
מהצהריים.

קהל היעד
בוגרי תואר ראשון במדעי החברה ,במקצועות
טיפוליים לרבות פסיכולוגיה ,קלינאות תקשורת,
ריפוי בעיסוק ,ייעוץ ,הוראה וגננות .הלימודים
מיועדים גם לאנשי מחקר ומדעי החיים.
בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור מהיקף
הלימודים לסטודנטים מתחום החינוך,
לומדי תואר שני ותואר שלישי.

הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת וליחס
חם ,בשילוב עידוד למצוינות.
המידע מתייחס לתוכניות הלימודים בחינוך.
לבירור בדבר פטור מחובות לימודי יסוד ו/או
לימודי אנגלית ,יש לפנות למחלקות
הרלוונטיות.

