התוכנית לתואר שני בגיל הרך – תש"פ
טיוטת מערכת שנה א

קיץ  /ימים מרוכזים /

שעות

סמסטר א

סמסטר ב

8.00-9.45

לימודי מוקד :הדרכה :מאחורי

לימודי מוקד :הדרכה :מאחורי

לימודים משותפים :קורס

הקלעים של מדיניות החינוך

הקלעים של מדיניות החינוך

פקולטתי לבחירה

בגיל הרך  -סיגל אחיטוב

בגיל הרך  -סיגל אחיטוב

מקוון  /בחירה

הכלה ושילוב :מחקר פעולה –
עינת ליכטינגר
10.00-11.30

לימודי מוקד :הכלה ושילוב :קשיים ועכבות בהתפתחות – אילה

לימודי מוקד:

פרידמן

הכלה ושילוב :שנה א+ב:
אוטיזם  -סמדר דולב

הדרכה:

)שעור פתיחה בחופשת

עקרונות וגישות בהדרכה והנחיית עמיתים – חגית פולק

סמסטר  +קורס מקוון
בסמסטר ב(
הדרכה:
 תהליכי עבודה עם צוותהגן סיגל אחיטוב )קיץ(

12.00-13.30

מחקר כמותני – צמרת ריקון

14.00-15.30

לימודי מוקד:
הדרכה :מדידה והערכה -
דינה כהן
הכלה ושילוב :שנה א +ב:

מחקר איכותני – סיגל אחיטוב
לימודים משותפים :הקשר בין
ההורים למערכות החינוך בגיל
הרך :סוגיות תיאורטיות
ויישומיות – נורית קפלן-תורן

ויסות – עינת ליכטינגר
15.45-17.15

לימודים משותפים :סוגיות התפתחותיות – סמינריון – דינה כהן
ונורית גור-יעיש

17.30-19.00

לימודי מוקד:

לימודים משותפים :תרגול

הדרכה :מחקר פעולה – עינת

מחקר

ליכטינגר
הכלה ושילוב :הערכה ומדידה
– דינה כהן

מערכת שנה ב
שעות

סמסטר א

סמסטר ב

קיץ או ימים מרוכזים

8.00-9.45

לימודים משותפים :דיון

לימודים משותפים :דיון

הכלה ושילוב :שנה א+ב:

מחלקתי :פדגוגיה,

מחלקתי :פדגוגיה,

אוטיזם  -סמדר דולב )שעור

התפתחות ורב תרבותיות

התפתחות ורב תרבותיות

פתיחה בחופשת סמסטר +

בגיל הרך – סמדר דולב

בגיל הרך – אפי סטולרסקי

קורס מקוון בסמסטר ב(

10.00-11.30

לימודים משותפים :תכנון לימודים בסביבה רב לשונית –
מילה שוורץ

לימודים משותפים :מיומנויות
התערבות במשחק בשירות
החינוך – ימים מרוכזים
בחופשת הסמסטר – מיכל
קידרון

12.00-13.30

לימודי מוקד:

לימודי מוקד:

הכלה ושילוב:

הכלה ושילוב:

תהליכי שילוב בגיל הרך

כתיבת עבודת גמר  -תהליכי

)סמינר צומח לעבודת גמר(

שילוב בגיל הרך – רחל

– רחל רביד

רביד

הדרכה:

הדרכה:

השיח ההדרכתי :מאפיינים,

ויסות – ענת ליכטינגר

מודלים ,התנסויות וחקר
)סמינר צומח לעבודת גמר(
– חגית פולק
14.00-15.30

לימודי מוקד:

הדרכה:

הכלה ושילוב – :שנה א +ב:

כתיבת עבודת גמר  -השיח

ויסות – עינת ליכטינגר

ההדרכתי – שולמית

הדרכה:

מנצורה

כתיבת עבודת גמר  -השיח
ההדרכתי – שולמית
מנצורה
15.45-17.15

לימודי מוקד:

לימודי מוקד:

הכלה ושילוב:

הדרכה:

כתיבת עבודת גמר  -תהליכי

פרקטיקום

שילוב בגיל הרך– רחל רביד
הדרכה :
פרקטיקום

