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יעדי התוכנית
חקירה והעמקה בהבנת תהליכי למידה לקידום
תהליכי הוראה.
התוכנית משלבת תיאוריה ,פרקטיקה ומחקר
סביב שלושה מוקדים:
• למידה
• הוראה
• תוכניות לימודים
הלמידה מתבססת על תיאוריות בפסיכולוגיה
ובחינוך ,תוך התנסות פעילה ,ונוגעת לכל מי
שעוסקים בחינוך הפורמאלי והלא פורמאלי.

•

מורים /מחנכים המבקשים להתמחות
בהוראה ובלמידה

•

מדריך פדגוגי  -מטעם משרד החינוך

•

מנחה בפסגה  -מטעם משרד החינוך

•

משרות פיקוח  -מטעם משרד החינוך

•

מפתחי תוכניות לימודים  -מט"ח ,אגף
תוכניות לימודים ,משרד החינוך

•

רכז הערכה  -בבית הספר

•

רכז השתלמות בית ספרית

•

רכזי מקצוע ,תפוח ואשכול פיס בלימודי
מדעים

•

רכז תוכניות לימודים  -רשות מקומית

ייחודיות תוכנית הלימודים באוניברסיטת
בר-אילן

•

מרצים מובילים בתחום למידה ,הוראה
ותוכניות לימודים.

•

מבנה התוכנית  :יום אחד מרוכז במהלך
שנת הלימודים הראשונה  ,וסמסטר א'
מתוקשב בשנה השנייה*.

•

ניתן לסיים את הלימודים במהלך שנה
אחת (נתון לבחירת הסטודנט).

•

המערכת מא פשרת לשלב עבו דה ע ם
לימודים ומתאימה למורים בשנת שבתון.

•

שני מסלולים בלימודי התואר השני :מסלול
עם תזה ומסלול ללא תזה.

•

אפשרות להשתלב במחקר במעבדות
מובילות.

קהל היעד של התוכנית
בעלי עניין מחקרי במדעי הלמידה וההוראה
שרוצים להתקדם ולהתמקצע בתחום:
•

חוקרים במסלול אקדמי בתחום.

•

מנהלים מובילים קידום תהליכי למידה
והוראה.
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נדרשת נוכחות של יום לימודים אחד
בשבוע (ימי שני) וכן השתתפות בקורסים
מתוקשבים.
הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת וליחס
חם ,בשילוב עידוד למצוינות.
*המידע מתייחס לתוכניות הלימודים
בחינוך .לבירור בדבר פטור מחובות לימודי
יס ו ד ו  /א ו לי מ ו ד י א נ ג ל ית  ,י ש ל פ נ ו ת
למחלקות הרלוונטיות.

בל ימ וד י תע ודת הוראה מוענק פט ו ר
מהיקף הלימודים לסטודנטים מתחום
החינוך ,לומדי תואר שני ותואר שלישי.

