
בשנים א'+ב' יום הלימודים הקבוע 08:00-20:00 הוא יום רביעי
בשנים ג'+ד' יום הלימודים הקבוע 08:0-0-20:00 הוא יום חמישי

מעבר לימי הלימודים הקבועים מתקיימים קורסים בימי שישי (לאורך כל שנת הלימודים) ובחגים- חנוכה, פסח ובחודש
יולי.

ישנם שני סוגי התנסויות כחלק מתחום ההכשרה החינוכית: התנסות בחינוך פורמאלי- בשנה ב' ובשנה ג'. התנסות בחינוך
בלתי פורמאלי- בשנה א', בשנה ב' ובשנה ג' עליכםן לעבוד 120 שעות (מחולקות לאורך השנה) בתנאים הבאים: ילדים
ובני נוער בין הגילאים 10-21 (כיתה ד' ועד גיל 21, במקרים מיוחדים ניתן לאשר עד גיל 25), קבוצה של לפחות שישה

ילדים/ בני נוער, 6 שעות שבועיות ומעלה, במסגרת של חינוך בלתי פורמלי.

תעודת הוראה לעל יסודי בהסטוריה/ גיאוגרפיה
תעודת עובד/ת חינוך בלתי פורמלי בהתמחות נוער וקהילה/ נוער בסיכון

B.ed תואר ראשון בחינוך

חינוך בלתי פורמלי
חינוך דמוקרטי

הסטוריה/ גיאוגרפיה
התנסות מעשית

מה לומדות/ים?

ימי לימודים

התנסות מעשית

החממה 
כל הסטודנטים והסטודנטיות בשבילים נכנסים לקבוצות קטנות שנקראות חממות. לכל חממה יש חוממ/ת שמלווה את

הסטודנטים ברמה האישית, ברמה הקבוצתית, ליווי אקדמי וליווי של ההתפתחות המקצועית שלהםן במהלך הלימודים. 



B.ed תואר ראשון בחינוך
תעודת הוראה לעל יסודי בהסטוריה/ גיאוגרפיה

תעודת עובד/ת חינוך בלתי פורמלי בהתמחות נוער וקהילה/ נוער בסיכון

לבעלי תעודה, ניתן להגיש סילאבוסים וגיליון ציונים ממוסד אקדמי מוכר  לראשת התוכנית  ולבקש פטור לאנגלית, לשון,
מחשבים או קורסים רלוונטים אחרים בציון של 80 ומעלה.

הכרה בלימודים קודמים

תנאי קבלה
ניסיון חינוכי, בגרות בממוצע 92 עם אנגלית 4 יח"ל או מכינת שבילים ופסיכומטרי

ראיון עומק
סדנת הערכה

*דוברי ערבית- ערבית 3 יח"ל בציון 80 או 4/5 יח"ל בציון 70, ועברית 5 יח"ל בציון 80 ומבחני כניסה בערבית ועברית.

לימודי אנגלית- חלק מהדרישות לסיום התואר הינם לימודי אנגלית. ישנן חמש רמות כשהאחרונה היא אנגלית מתקדמים 2
לפטור המקנה 2 נק"ז. 

לימודי לשון- ישנן שלוש רמות ללימודי לשון עברית/ ערבית, הרמה האחרונה- רמה ג' היא לפטור ומקנה 2 נק"ז.
יישומי מחשב- כל סטודנט/ית ייגש לבחינה ביישומי מחשב, במידה ולא יעבור אותה יחוייב בקורס בנושא.

דרישות נוספות


