
 ראשת התוכנית: 

  ד"ר כרמית אלטמן

 לפרטים נוספים

 ר כרמית אלטמן''ד

 ראשת התוכנית

Carmit.Altman@biu.ac.il 

 גב' שרון מדינה

 ראש היחידה ללימודים מתקדמים

077-3063700 |sharon.medina@biu.ac.il  

 גב' מיטל גולדברגר

חינוך מיוחד, התפתחות מתאמת תוכניות תואר שני: 

 אוטיזם.-הילד, חינוך מיוחד

077-3063703  |child-dev.edu@biu.ac.il  

 גב' שרית עמיאל

ותוכנית חינוך וחקר המוח בתואר מרכזת תואר שלישי 

 השני

03-3337630  |Sarit.amiel@biu.ac.il 

 קבלת קהל

  30:00-30:00בשעות ‘ ה‘, ג‘, בימים א“ דלת פתוחה”
 .בזום ובאופן פרונטלי

בשנה א' ,  יום לימודים אחד בשבוע 
ביום שני, בשנה ב' לימודים  לימודים 

 .ביום ראשון והתנסות מעשית 
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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,  •

 מוטורי, החברתי והרגשי של הילד.-הסנסו

•  , ה פ ש ה ת  ו ח ת פ ת ה י  כ י ל ה ת ת  נ ב ה

 , ו כי ומחנ ו  רי להו לד  הי ן  בי אינטראקציה 

 הסביבה. והשפעת

איתור קשיי התפתחות ודרכי התערבות  •

 .בגיל הרך, שילוב והכלה

 מבנה התוכנית

(, 8בנוסף על מגוון הקורסים )לידה עד גיל  
על כל סטודנט לתואר שני להירשם, לאחת 

ת   ת הכשרה מעשי ו י ו ן שתי אפשר מבי
 )פרקטיקום(:

 

פרקטיקום להכשרה מעשית בהתערבות  •

חינוכית בגיל הרך, במהלכה הסטודנט/ית 

מלווה בהדרכה אישית במעונות יום ובגנים 

המשך התמחות  פרטיים. ההכשרה מאפשרת 

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.

 ימי לימוד

בשנה א' לימודים ,  בשבוע אחד  *יום לימודים   

ביום שני, בשנה ב' לימודים והתנסות מעשית  

 .ביום ראשון 

הלימודים לתואר שני מחקרי )עם תזה( 

ת   ושלישי  מאפשרים התמחות בהתפתחו

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

 

הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת וליחס 

אישי, בשילוב עידוד למצוינות אקדמית 

 ומקצועית.

 .בחינוך  לתוכניות הלימודים   המידע מתייחס *
לבירור בדבר פטור מחובות לימודי יסוד ו/או 
ת  ו לק ח למ ת  ו נ לפ ש  י ת,  י גל נ א י  ד ו מ י ל

 הרלוונטיות.

בפקולטה לחינוך   להתפתחות הילד התוכנית  

 אילן היא תוכנית ייחודית-באוניברסיטת בר 

שהוקמה בארץ עם מיטב המומחים, הכוללת 

 שילוב של תאוריה ומעשה.

 מטרת התוכנית

הכרת מגוון נושאים התפתחותיים והכשרת  •

סטודנטים מצטיינים לתואר שני ושלישי, תוך 

( 8)לידה עד גיל    התמקדות במחקר בגיל הרך 

בקרב ילדים עם התפתחות תקינה והתפתחות 

 לא תקינה.

עות פרא  • ך ומקצו נו חי -הכשרת אנשי 

חינוך -בהערכה וקידום איכות טיפול  רפואיים 

, והבנה מעמיקה של 3במסגרות עד גיל  

דיים של תינוקות ופעוטות  הצרכים הייחו

די ההמשך  מו לי ת  י כנ תו  . אלו ת  במסגרו

ממשלתית בתחום תעודת גמר מאפשרת קבלת 

 הייעוץ וההדרכה בגיל הרך.

ת  • ואנשי מקצועו ך  נו חי הכשרת אנשי 

הבריאות בהבנה של התפתחות היכולת 
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