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מאושרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה .M.Edתכניות 

 תכנית הלימודים מכללה

 הספר היסודי-מטי לבית, תרבות עם ישראל והוראתה, חינוך מיוחד, חינוך מתנהל מערכות חינוךמ אחווה

, חינוך מכליל יסודי, הוראת לימודי האסלאם-הספר העל-הוראה ולמידה, חינוך מתמטי לבית אלקאסמי

 לתלמידים בהדרה ובסיכון

 רגון מערכות חינוךניהול וא אוהלו

 הוראת מקרא וספרות חכמים, ייעוץ חינוכי, ניהול וארגון מערכות חינוך אורות ישראל

תחומית של מדעי הרוח, חינוך והוראה של תלמידים -ייעוץ חינוכי, הוראת שפות זרות, הוראה רב אורנים

הוראת המתמטיקה  ,יסודי-בית הספר העלהול מערכות חינוך, הוראת המדעים בוני בהדרה, ארגון

 הספר היסודי, חינוך בגיל הרך-והמדעים לבית

 תחומית, זיכרון מורשת ישראל וחינוך-האגדה והוראתה בראייה רב אפרתה

ייעוץ חינוכי, הערכה ותכנון לימודים, חינוך לאומנות, ליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית, ארגון  ברל-בית

שפות, חינוך ומורשת ערבית  –ר בסיכון ובמצוקה, הוראה ולמידה וניהול מערכות חינוך, קידום נוע

 בישראל

 הוראת התנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו, חינוך גופני לבריאות גבעת ושינגטון

 הוראה ולמידה, ארגון וניהול מערכות חינוך, חינוך משלב גורדון

חינוך , קשיי התנהגותקויי למידה ועם הוראה ולמידה, ספרנות ומידענות, שילוב תלמידים עם לי ילין-דוד

 חברה, סביבה, בריאות -לקיימות 

תחומית, הוראת מחשבת -תחומית, הוראת תושב"ע בגישה רב-הוראת התנ"ך ופרשנותו בגישה רב הרצוג

 ניהול וארגון מערכות חינוך, הגות בחינוך היהודי , יסודי-הספר העל-ישראל, הוראת מתמטיקה לבית

 , חינוך לאורח חיים פעיל ובריאינוך הגופנימדעי הח וינגיט

 ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מדעי, תרבות יהודית חמדת הדרום

 תרבותית, חינוך בגיל הרך, חינוך מיוחד-חינוך מוסיקלי, הוראה ולמידה, חינוך לשוני בחברה רב לוינסקי

הוראת התורה שבעל פה ומחשבת ישראל בגישה  הוראת המדעים, ניהול וארגון מערכות חינוך, מכללה ירושלים

 בינתחומית

 , לקויות למידה בשפה הערביתחינוך לשוני: ערבית/עברית/אנגלית, חינוך מדעי, הוראה ולמידה מכללה ערבית

תחומית, חינוך סביבתי, ניהול ומנהיגות -חינוך מתמטי לביה"ס היסודי, הוראת מדעי הרוח בגישה רב סמינר הקיבוצים 

 אוריינות חזותית בחינוך, טכנולוגיה בחינוך, חינוך לפעילות גופנית ולבריאות, הערכה בחינוך וכית,חינ

ספרית, לקויות למידה: אבחון והתערבות -ניהול וארגון מערכות חינוך, ייעוץ חינוכי, הערכה בית סכנין

 חינוכית

, חינוך ייעוץ חינוכי, הוראה ולמידה, חינוך גופני לנוער מקהילות בהדרה, חינוך בעידן טכנולוגיות מידע קיי

 לגיל הרך 

הוראת התנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה, הוראה ולמידה בכיתות משלבות, הוראת אנגלית  שאנן

  , ייעוץ חינוכיכשפה זרה בעידן הדיגיטלי

 , לקויות למידה, אנגלית כשפה בינלאומיתךחינוך לגיל הר תלפיות

 תכניות 86 סה"כ
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 תכנית הלימודים מכללה

 יסודי-תואר שני בהוראה במסלול על אוהלו

 יסודי-תואר שני בהוראה במסלול על אורנים

 יסודי-תואר שני בהוראה במסלול על  גורדון

 יסודי-שני בהוראה במסלול על תואר ברל-בית

 יסודי-תואר שני בהוראה במסלול על לוינסקי

 יסודי-תואר שני בהוראה במסלול על סמינר הקיבוצים 

 יסודי-תואר שני בהוראה במסלול על  קיי

 יסודי-תואר שני בהוראה במסלול על דוד ילין

 יסודי-תואר שני בהוראה במסלול על מכללה ערבית

 יסודי-שני בהוראה במסלול על תואר אלקאסמי

 יסודי-תואר שני בהוראה במסלול על אחווה

 יסודי-תואר שני בהוראה במסלול על סכנין

 יסודי-תואר שני בהוראת מתמטיקה במסלול על נר קיבוציםסמי
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