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לוויסות עצמי כבסיס להתפתחות תקינה ולקויה
של תינוקות ופעוטות (לידה עד גיל שלוש),
ולאינטראקציה שלהם עם הורים ומטפלים.
תוכנית הלימודים כוללת
• הכרת נושאים בסיסיים בתחום הקוגניטיבי,
הסנסו-מוטורי ,החברתי והרגשי של הילד.
• הבנת תהליכי התפתחות השפה,
אינטראקציה בין הילד להוריו ומחנכיו,
והשפעת הסביבה.
התוכנית להתפתחות הילד בפקולטה לחינוך
באוניברסיטת בר -אילן היא תוכנית ייחודית
שהוקמה בארץ עם מיטב המומחים ,הכוללת
שילוב של תאוריה ומעשה.

מטרת התוכנית
• הכרת מגוון נושאים התפתחותיים והכשרת
סטודנטים מצטיינים לתואר שני ושלישי ,תוך
התמקדות במחקר בגיל הרך (לידה עד גיל )8
בקרב ילדים עם התפתחות תקינה והתפתחות
לא תקינה.
• הכש ר ת אנ שי חינו ך ומ ק צו עות פ רא -
רפואיים בהערכה וקידום איכות טיפול -חינוך
במס גרות ע ד גיל  ,3והבנה מעמיקה של
הצרכים הייחו דיים של תינוקות ופעוטות
במסגרות אלו .תוכנית לימודי ההמשך
מאפשרת קבלת תעודת גמר ממשלתית בתחום
הייעוץ וההדרכה בגיל הרך.
• הכ ש ר ת א נ שי חי נ ו ך וא נ שי מק צ ו ע ו ת
הב ריאות בהבנה של הת פתחות היכולת
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• איתור קשיי התפתחות ודרכי התערבות
בגיל הרך ,שילוב והכלה.

ימי לימוד
*יום לימודים אחד בשבוע ,בשנה א' לימודים
ביום שני ,בשנה ב' לימודים והתנסות מעשית
ביום ראשון.
הלימודים לתואר ש ני מחקרי (עם תזה)
ו ש ל י ש י מא פ שרים התמ חו ת בהת פת חו ת
המוטורית ,השפתית ,הקוגניטיבית והרגשית של
תינוקות ,פעוטות וילדים על מנת לקדם את
האינטראקציה בינם לבין הוריהם .הלימודים
מאפשרים הבנת תהליכי יסוד בתחומים אלו אצל
ילדים ומבוגרים מרקעים שונים ובעלי מאפיינים
ייחודיים.

מבנה התוכנית
בנוסף על מגוון הקורסים (לידה עד גיל ,)8
על כל סטודנט לתואר שני להירשם ,לאחת
מבין שתי אפשרויות הכשרה מעשית
(פרקטיקום):
• פרקטיקום להכשרה מעשית בהתערבות
חינוכית בגיל הרך ,במהלכה הסטודנט/ית
מלווה בהדרכה אישית במעונות יום ובגנים
פרטיים .ההכשרה מאפשרת המשך התמחות
לקראת קבלת תעודת גמר ממשלתית בתחום
הייעוץ וההדרכה בגיל הרך.
• פרקטיקום בוויסות עצמי מולד ונרכש:
אינטראקציה עם הורים ומטפלים .הפרקטיקום
עוסק בהבנת תהליכי עיבוד חושי וויסות,
והשפעתם על הילד והתפתחותו ועל עבודה עם
הורים לילדים צעירים.

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

