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תעודת הוראה
ראש החוג:

ד"ר טובה מיכלסקי .

מרצה בכיר:

פרופ' א .הולצר ,פרופ' מ.ציון ,ד"ר ט .מיכלסקי

מורים:

ד"ר א .איזמן ,ד"ר ש .אילוז ,גב' א .בן עזרא ,ד"ר ע .לזרסון ,ד"ר נ .כהן ,ד"ר צ .פונד
ראשי מסלולים:

אנגלית -ד"ר ח .ריפינסקי ,ביולוגיה -פרופ' מ .ציון ,גאוגרפיה -גב' א .גנזר ,היסטוריה -ד"ר מ.

אייזנברג ,כימיה -ד"ר צ .פונד ,לימודי א"י -ד"ר א .זילבר ,לשון והבעה עברית -דר' ע .לזרסון ,מדעי החברה -ד"ר ג.
זלכה ,מוסיקה -ד"ר ע .איזקסון ,מתמטיקה -ד"ר א .שרייבר ,ספרות -ד"ר י .מנוביץ ,ערבית -ד"ר מ .עקירב-נדלר,
תנ"ך  -ד"ר נ .כהן ,אמנות יהודית–ד"ר נ .טופלברג
מטרת הלימודים לקראת תעודת הוראה:
להקנות לסטודנטים ידע עיוני והכשרה מעשית במקצועות ההוראה ,כדי שיוכלו להורות את מקצוע ההתמחות בחטיבת
הביניים ובחטיבה העליונה של ביה"ס.
הדרישות לתעודת הוראה
.1

תנאי הקבלה:
א.

סיום לימודים של שנתיים )במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה להקדים( לפחות או סיום תואר ראשון במקצוע ההתמחות
באוניברסיטה ,בתנאי שזהו מקצוע הוראה הנלמד בביה"ס העל-יסודי )כיתות ז' -י"ב(.

ב.

רמת ציונים כנדרש בתחום הדעת וחוות דעת חיובית בראיון אישי.

ג.

התחייבות לעמוד בדרישות של לימודי השלמה במידה ויש דרישה.

ד.

תלמיד של תואר ראשון שהתקבל וממשיך בלימודי התואר ולימודי תעודת ההוראה חייב לעמוד בציון ממוצע של  75של תואר
הראשון .ציון זה מחייב בקבלה ובסיום התואר הראשון.

ה.
.2

.2

מכסת הסטודנטים לכל מגמה מוגבלת ,לפיכך ייתכן כי רף ממוצע הקבלה יעלה.

חובות הסטודנט בלימודי התעודה
א.

ציון עובר בכל הקורסים בחוג להכשרת מורים הינו  .66הציון המינימלי בעבודה מעשית הוא . 76

ב.

ציון עובר בקורסים מהמחלקה לחינוך יהיה מקביל לנדרש במחלקה לחינוך.

ג.

רמת ההישגים בלימודי ההשלמה יהיו מקבילים לנדרש באותו חוג לימודים ,בתנאי שהסטודנט עומד בממוצע הנדרש בסעיף ד'.

ד.

סטודנט שאינו בוגר בר אילן יחוייב בקורסי יהדות.

משך הלימודים וארגונם:
א.

תכנית הלימודים מבוססת על שתי שנות לימוד .שנה א' מהווה תנאי לשנה ב'.
סטודנטים הנרשמים להכשרת מורים בשנה השניה לתואר הראשון ילמדו את הקורסים בתעודת הוראה בשנות הלימודים השניה
השלישית והרביעית שלהם באונ' )שנה ד' קורס מתוקשב בלבד(.

ב.

כל חריגה מהאמור לעיל טעונה המלצת ראש המסלול ואישור ראש החוג להכשרת מורים.

ג.

סטודנטים שאינם בוגרי אוניברסיטת בר-אילן לתואר ראשון ,חייבים ללמוד  4ש"ש -קורסי יסוד ביהדות.
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בתנאי שהקורסים יהיו משתי דיסציפלנות נפרדות.
ד.

קבלת תעודת הוראה ,כרוכה בתשלום שכ"ל )פרטים ניתן לוודא בעלון המזכירות האקדמית(.

ה.

סטודנט שסיים לימודיו בשנה הנוכחית ולא עמד בכל הדרישות )מבחנים ,הגשת עבודות וכו'( עד לתחילת שנת הלימודים
תשע"ט -יחוייב באישור מזכירות הכשרת מורים ובתשלום מיוחד לקופת האוניברסיטה על מנת לקבל תעודת הוראה.

.3

∗

לבעלי תואר שלישי ותואר שני עם תיזה – תוכנית יחודית )פרטים במזכירות החוג(.

∗

לבעלי תואר שני– ישנה אפשרות לבניית תוכנית אישית )פרטים במזכירות הכשרת מורים(

מקצועות ההוראה בחוג להכשרת מורים
אמנות יהודית ,אנגלית ,ביולוגיה* ,גאוגרפיה ,היסטוריה* ,כימיה ,לימודי א"י ,לשון והבעה ,מדעי החברה* ,מתמטיקה
מוסיקה ,ספרות ,עברית )ספרות ולשון( ,ערבית ,ותנ"ך.
∗

מסלול ביולוגיה כולל את תתי המסלולים הבאים :ביוטכנולוגיה ,ביולוגיה חישובית ,ביולוגיה -ביואינפורמטיקה ,מדעי המח
)התמחות ביולוגיה בלבד(.

∗

מסלול הסטוריה כולל את המסלולים הבאים :תולדות עם ישראל ,הסטוריה כללית ,מזרח תיכון ולימודי יהדות ספרד והמזרח.

∗

מסלול מדעי החברה כולל את תתי המסלולים הבאים :סוציולוגיה ,מדעי המדינה ,כלכלה ,פסיכולוגיה וקרימינולוגיה ,החוג המשולב
מיקרו ומאקרו ,ותקשורת

תנאי סף בלימודי התואר הנדרשים במגמות השונות:
א.

תעודת הוראה באנגלית -בספרות או בלשנות ,כאשר המקצוע נלמד כחוג ראשי או מורחב

ב.

תעודת הוראה בביולוגיה -כאשר המקצוע נלמד כחוג ראשי או מורחב

ג.

תעודת הוראה בגיאוגרפיה -כאשר המקצוע נלמד בהיקף מורחב /ראשי או משני

ד.

תעודת הוראה בהסטוריה -כאשר המקצוע נלמד למודי יהדות ספרד והמזרח בהיקף של ראשי בלבד
בהיקף מורחב /ראשי ומשני במקצועות תולדות עם ישראל הסטוריה כללית ומזרח תיכון.

ה.

תעודת הוראה בכימיה -כאשר המקצוע נלמד כחוג מורחב /ראשי או משני

ו.

תעודת הוראה בלימודי א"י -כאשר המקצוע נלמד כחוג מורחב /ראשי או משני

ז.

תעודת הוראה בלשון והבעה -כאשר המקצוע נלמד כחוג מורחב /ראשי או משני

ח.

תעודת הוראה במדעי החברה -כאשר מקצועות ההתמחות נלמדים כחוג ראשי או מורחב

ט.

תעודת הוראה במוסיקה -כאשר המקצוע נלמד כחוג ראשי או מורחב

י.

תעודת הוראה במתמטיקה -כאשר המקצוע נלמד כחוג ראשי או מורחב או מתמטיקה ראשי למורים

יא .תעודת הוראה בספרות -כאשר המקצוע נלמד כחוג מורחב/ראשי או משני
יב .תעודת הוראה בערבית -כאשר המקצוע נלמד כחוג ראשי/מורחב בלבד.
)ערבית כחוג משני -רק כאשר זו שפת אם של הסטודנט ובאישור מוקדם של מרכז המגמה לערבית בהכשרת מורים מותנה
בלימודי השלמה( ,לימודי מזרח תיכון בכפוף להשלמות.
יג.

תעודת הוראה בתנ"ך -כאשר המקצוע נלמד מורחב /ראשי או משני

יד .תעודת הוראה באומנות יהודית -כאשר המקצוע נלמד משני/ראשי או מורחב.

.4

תכנית הלימודים
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לימודי שנה א' הינם תנאי מוקדם ללימודי המשך בשנה ב'
במרבית מסלולי הלימוד הלימודים התיאורטיים מרוכזים ביום אחד בשבוע בשנה הראשונה והשניה למעט העבודה המעשית אשר
תתבצע בשנה השניה ועל פי הצורך תתבצע בעוד יום.
סטודנט יוכל להירשם לשנה ב' רק לאחר שסיים את לימודי שנה א' ברמה נאותה.
קורסי חובה שנה א'או ב'
 79-110סדנא לאימוני הוראה

 1ש"ש

 79-111תורת ההוראה

 1ש"ש

 77-002יסודות בפסיכולוגיה חינוכית

 1ש"ש

 79-102התנהלות המורה בסביבה ארגונית

 1ש"ש

 79-040מחקר איכותני

 1ש"ש

 79-505ניווט כיתה ובעיות משמעת

 1ש"ש

 79-004תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 1ש"ש

 79-503המורה כמחנך

 1ש"ש

 77-202מערכת החינוך בישראל

 1ש"ש
 1ש"ש

 79-073סוגיות ביישום טכמולוגיות במערכת החינוך
 79-121חינוך לרב תרבותיות

 1ש"ש

 79-7110אימוני הוראה תרגיל

1ש"ש

קורסי חובה שנה ב':
הכשרה מעשית בתחום המקצוע )מס' שונה עפ"י תחום ההתמחות(

 4ש"ש

מתודיקה להוראת המקצוע )מס' שונה עפ"י תחום ההתמחות(

 2-4ש"ש

הוראה זוטא )מס' שונה עפ"י תחום ההתמחות(

 1-2ש"ש

 79-508מבחנים והערכות

 1ש"ש

 79-523סדנה לבניית יחידות הוראה ממוחשבות

 1ש"ש

קורסי בחירה בחינוך )על פי הדרישה בכל מגמה( עד  2ש"ש:
 79-518הוראת השואה

 1ש"ש

 79-0012חשיבה יצירתית

 1ש"ש

 79-013כלים טיפוליים למחנך

 1ש"ש

הערות:
(1

סטודנטים הלומדים ל B.A -בחינוך ולמדו בתואר את הקורסים החופפים בתוכנית תעודת הוראה יכולים לקבל פטור של עד
 6ש"ש.

(2

לבעלי תואר שלישי ותואר שני מחקרי תוכנית הלימודים בהיקף  16-18ש"ש.

(3

חובה על הסטודנט לדעת את חובותיו על פי המגמה בה הוא לומד ועל פי הנאמר בחובה זו.

(4

ניתן להגיש עבודה באיחור עד שנתיים מתום השנה שבה נלמד הקורס .לאחר מועד זה יחוייב הסטודנט להרשם מחדש
לקורס.
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(5

על מנת לקבל רישיון הוראה )בנוסף לתעודת הוראה( ,החל מתשס"ג מחוייב כל סטודנט להשתתף בתכנית התמחות
)סטא'ז( בהתאם להנחיות משרד החינוך .על פי הנחיות משרד החינוך ,על מנת לקבל רישיון הוראה קבוע לכיתות יא' -יב'
נדרש תואר ראשון במקצוע ההתמחות.

(6

על פי תקנת חוק ההתיישנות ,קורסים שנלמדו למעלה מ 10 -שנים לא יוכרו.

(7

קבלת תעודת הוראה מותנית באישור על סיום/קבלת תואר אקדמי .

(8

סטודנט שמחדש את לימודיו ילמד ע"פ חובות השנה בה חידש לימודיו.

(9

ישנם מסלולים שניתן ללמוד בשנה אחת בלבד )לא מיועד למי שטרם סיים תואר ראשון(.

א.

רשימת פטורים מקורסים על בסיס לימודים קודמים
כל סטודנט שמגיע ללימודי הוראה ויש אישור על ציון בקורס פסיכולוגיה ) 1ש"ש( )ע"פ הרשימה המפורטת מטה( שנלמד
באוניברסיטת בר -אילן )מבוא לפסיכולוגיה ,פסיכולוגיה התפתחותית( ,יקבל פטור אוטומטי מחובת הקורס" 77-002 :יסודות
בפסיכולוגיה חינוכית" ואינו צריך לפנות למדור סטטוס לקבלת אישור על כך.
סטודנט שלמד בעבר קורס אקדמי באוניברסיטה ומכללה אחרת חייב לפנות למדור סטטוס.
הקורסים הפוטרים מקורס :77-002
 60-101מבוא לפסיכולוגיה,

 60-107פסיכולוגיה התפתחותית,

 60-209מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 604-215פסיכולוגיה חברתית 71-176 ,תקשורת ופסיכולוגיה חברתית 73-106 ,מבוא לפסיכולוגיה
 74-212מבוא לפסיכולוגיה,

 74-215פסיכולוגיה חברתית,

 76-108מבוא לפסיכולוגיה,

 77-329פסיכולוגיה חברתית 77-600 ,פסיכולוגיה התפתחותית לגיל הרך,
 77-220מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית 77-310 ,פסיכולוגיה של ההתפתחות האישיות והלמידה
הערה :הקורס  37-522פסיכולינגויסטיקה במחלקה לאנגלית אינו מקנה פטור מקורס 77-002
ב.

הקורסים הפוטרים מקורס :79-508
תורת השאלון והמבחנים )החל משנת תשע"ז(
 37-518מבדקים לשוניים

ג.

הקורסים הפוטרים מקורס :79-523
לסטודנטים הלומדים במגמה למוסיקה ,קורס  47-140הכרת המחשב ותוכנות מוסיקליות.

ד.

הקורסים הפוטרים מקורס 79-040:
 64-203שיטות מחקר איכותניות מהמחלקה לסוציולוגיה 77-040 ,מחקר איכותי מהמחלקה לחינוך,
 77-904מחקר איכותי לתואר שני.

ה.

סטודנטים הלומדים במסלול ישיר לתואר שני פטורים מקורסי בחירה בחינוך במידה ומסלול לימודיהם בתעודת הוראה מחייב
קורסים אלה.

.5

תעודת הוראה לסטודנטים הלומדים במסלול ישיר לתואר שני
סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לתואר השני ומעונינים בתעודת הוראה יכולים להצטרף לחוג להכשרת מורים בשנת הלימודים
השניה ללימודיהם בתחום ההתמחות ,בהתאם לדרישות הקבלה במסלול לתעודת ההוראה.
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הסטודנטים זכאים להירשם לתעודת הוראה במקצוע ההתמחות הישיר שלהם )ולא במקצוע המשני( .סטודנט במסלול הישיר יהיה
חייב בכל החובות של החוג להכשרת מורים פרט לקורסים בחינוך .כמו כן יהיה פטור מן ההשלמות הנדרשות ע"י החוג להכשרת
מורים רק אם למד את הקורסים הכלולים ברשימת ההשלמות במהלך לימודיו לתואר ראשון או ילמד אותם במהלך לימודיו לתואר שני,
פרט לסטודנטים במסלול ספרות והיסטוריה .כאשר ההשלמה הנדרשת אינה מלימודי ההתמחות ,אלא מחוג אחר ,יתואמו חובות
הסטודנט עם ראש המסלול בהכשרת מורים .הפטור מן ההשלמות מתייחס אך ורק למקצוע בו מתמחה הסטודנט בלימודיו לתואר
השני ,ולא לכל קורס השלמה הנדרש בחוג אחר .אם לא ימשיך הסטודנט במסלול הישיר -יחולו עליו כל החובות המוטלים על סטודנט
במסלול הרגיל ,בתאום עם ראש המסלול בהכשרת מורים

לימודי התעודה לשלביה
כל הקורסים בחוג מכוונים להקנית ידע תאורטי והכשרה מעשית בדרכי הוראה.
פירוט היקף ההכשרה המעשית ותנאיה:
א.

בתחילת שנה"ל יופנו הסטודנטים ע"י מרכז הקורס "עבודה מעשית" לתכנית העבודה בדגם הפועל במסלול ההכשרה של תחום
הדעת הספציפי.

ב.

חובותיהם של הסטודנטים בעבודה המעשית ינתנו על ידי מרכזי הקורס "עבודה מעשית" והם כוללים פעולות כמו:
(1

קבלת הדרכה ממרכז ההתנסות המעשית באוניברסיטה

(2

שמיעת שיעורים אצל המורה המאמן:
שיעורי צפייה )במורה המאמן ובעמיתיו( מלווה בדוחות צפייה ,צפייה בשיעורים בחטיבת הביניים ובתיכון .הצפייה תלווה
בשיח רפלקטיבי של המורה המאמן ופרח ההוראה.

(3

מתן שיעורי התנסות בפועל:
שיעורי התנסות בפועל )בחטיבה ובתיכון( ,הגשת מערך למורה המאמן לפני כל שיעור ,דו"ח הוראה לכל שיעור .ההוראה
תלווה בשיח רפלקטיבי של המורה המאמן ופרח ההוראה.

(4

הכרת המערכת הבית -ספרית :השתתפות בישיבות צוות מקצועי ,ישיבות פדגוגיות )אפשרות לליווי טיולים ,חניכת תלמידים
וכדומה(.

(5

שיעור מבחן :סטודנט הרוצה לגשת לשיעור מבחן חייב לקבל אישור על כך ממרכז העבודה המעשית.
האישור יינתן בתנאי שהסטודנט סיים את כל חובותיו בעבודה המעשית.
שיעור מבחן יינתן בנוכחות בוחן מטעם החוג להכשרת מורים )אחראי העבודה המעשית( והמורה המאמן מלווה בדו"ח
לשיעור המבחן.
ציון מינימום בשיעור מבחן הינו76 :
תלמיד שנכשל פעמיים בשיעור מבחן באותו מקצוע ,חייב להירשם מחדש להכשרה מעשית בשנה"ל הבאה ורק אם יקבל
אישור על כך ישתתף שוב בכל שלביה.
תלמיד שנכשל שלוש פעמים בשיעור מבחן ייפסל להוראה.

ג.

הערות כלליות:
(1

הסטודנטים בשנה ב' בהכשרה המעשית מתבקשים לסיים את חובותיהם בעבודה מעשית עד סוף שנה"ל תשע"ט .אלה
שלא יעמדו בכך יפנו למרכז העבודה המעשית מיד עם תחילת שנה"ל בבתי הספר העל -יסודיים בתש"פ לשם קבלת אישור
למתן השיעורים הנותרים.

(2

סטודנטים שלא סיימו את חובות העבודה המעשית בזמן הנקוב לפי סעיף  ,1יחויבו בתשלום מיוחד לקופת האוניברסיטה
בעת בקשת האישור לשיעור מבחן .גובה התשלום ייקבע ע"י שכר לימוד.
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(3

אם תהיה הפסקה של שנה ומעלה בין שמיעת /צפיית השיעורים לבין מתן שיעורי ההתנסות ו /או המבחן ,יחויב הסטודנט
בשיעורי התנסות נוספים לפני שיוכל לגשת לשיעור המבחן.

(4

היסטוריה כללית ותולדות עמ"י נחשבים למקצוע אחד בהכשרת מורים.
סטודנט המתמחה בתולדות עמ"י חייב להתנסות לפחות בשני שיעורים בהיסטוריה כללית ,ואילו המתמחה בהיסטוריה
כללית חייב בשני שיעורי התנסות בתולדות עמ"י.

(5

ספרות עברית וספרות משווה כנ"ל )הערה .(5

(6

מרכזי המסלולים רשאים לשנות פרטים שונים מן התדריך הנ"ל באישור ראש החוג להכשרת מורים.

(7

בזמן הביקור בבתי הספר ובסיורים הפדגוגיים ,יש להקפיד על תלבושת ההולמת את קוד הלבוש בבית הספר ואורחותיו,
ועל התנהגות מכובדת שלא תיפגע באווירת בית הספר ובסדריו.

ד.

לסיכום:
בכל ענייני ההכשרה המעשית )כגון :קביעת מכסת השעות בעבודה המעשית ,מערכי שיעור ,שיבוץ ועוד(
יש לפנות אל מרכז ההתנסות המעשית.

אמנות יהודית
תעודת הוראה -אמנות יהודית -מסלול 79917
מרכזת המסלול -ד"ר נ .טופלברג
קורסי ההשלמה הנדרשים לתעודת הוראה באמנות יהודית הינם בנוסף לדרישות התואר הראשון.
במידה ולמדת בתואר אחד מהקורסים המפיעים מטה היכן??? ,עליך לבחור קורס אחר מאותה קבוצת בחירה.
תעודת הוראה באמנות יהודית סה"כ  24ש"ש  +השלמות ללומדים אמנות יהודית משני
הערה :ההשלמות לתעודת הוראה נקבעות על פי היקף לימודי התואר) .מורחב /ראשי /משני(
פרטים נוספים יש להיכנס לקישור:

http://education.biu.ac.il/node/2767
:
אנגלית
תעודת הוראה -אנגלית -מסלול 79937
מרכזת המסלול -ד"ר ח .ריפינסקי
ההרשמה לתעודת הוראה במסלול אנגלית פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר בהיקף מקצוע ראשי או מורחב) .ספרות אנגלית ,בלשנות(
תעודת הוראה באנגלית סה"כ  24ש"ש
קורסים בתעודת הוראה:
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת

http://education.biu.ac.il/node/2767
ביולוגיה
תעודת הוראה -ביולוגיה -מסלול 79980
מרכזת המסלול -פרופ' מ .ציון
ההרשמה לתעודת הוראה במסלול ביולוגיה פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר בביולוגיה ,ביוטכנולוגיה ,ביולוגיה חישובית ומדעי המח
)התמחות בביולוגיה בלבד( בהיקף מקצוע מורחב.
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תעודת הוראה ביולוגיה  24ש"ש  +השלמות
הערה :ההשלמות לתעודת הוראה נקבעות על פי היקף לימודי התואר) .תואר ראשון /תואר שני ושלישי (
קורסים בתעודת הוראה:
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://education.biu.ac.il/node/2767

גאוגרפיה
תעודת הוראה -גאוגרפיה -מסלול 79975
מרכזת המסלול– גב' א .גנזר
ההרשמה לתעודת הוראה במסלול גאוגרפיה פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר בהיקף מקצוע מורחב ,ראשי ומשני
תעודת הוראה גאוגרפיה סה"כ  24ש"ש
קורסים בתעודת הוראה:
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://education.biu.ac.il/node/2767

היסטוריה
תעודת הוראה -היסטוריה -מסלול 79918
מרכזת המסלול -ד"ר מ .איזנברג
ההרשמה לתעודת הוראה במלול היסטוריה פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר במחלקה לתולדות ישראל ,בהיסטוריה כללית ,בהיסטוריה
של המזה"ת ובמגמה ללימודי יהדות ספר והמזרח ,בהיקף מקצוע מורחב ,ראשי ומשני.
במסגרת קורס עבודה מעשית בהיסטוריה ,חייב כל סטודנט להשתתף בשני ימי עיון.
תעודת הוראה בהיסטוריה  24ש"ש  +השלמות
הערה :ההשלמות לתעודת הוראה נקבעות על פי היקף לימודי התואר.תולדות ישראל ,היסטוריה כללית ,מזרח תיכון )מורחב /ראשי/
משני( עליכם לבחור התמחות מתאימה
קורסים בתעודת הוראה:
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://education.biu.ac.il/node/2767
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כימיה
תעודת הוראה -כימיה -מסלול 79984
מרכזת המסלול -ד"ר צ .פונד
תעודת הוראה כימיה סה"כ  24ש"ש  +השלמות
הערה :ההשלמות לתעודת הוראה נקבעות על פי היקף לימודי התואר בכימיה או בביופיזיקה )מורחב/ראשי/משני(
קורסים בתעודת הוראה:
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://education.biu.ac.il/node/2767

לימודי א"י
תעודת הוראה -לימודי א"י -מסלול 79916
מרכז המסלול -ד"ר א .זילבר
ההרשמה לתועדת הוראה במסלול לימודי א"י פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר בהיקף מקצוע מורחב ,ראשי ומשני
תעודת הוראה בלימודי א"י  24ש"ש  +השלמות
קורסים בתעודת הוראה  +קורסי השלמה )ניתן לקחת כחלק מדרישות התואר(:
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://education.biu.ac.il/node/2767

לשון והבעה
תעודת הוראה -לשון והבעה -מסלול 79912
מרכזת המסלול -ד"ר ע.לזרסון
במסגרת קורס עבודה מעשית בלשון והבעה חייב כל סטודנט להשתתף בימי עיון שייערכו בדרך -כלל בימי שלישי
בשעות 8:00-12:00
 3ימי עיון במסגרת עבודה מעשית בלשון -שנה א'
 3ימי עיון במסגרת עובדה מעשית בהבעה -שנה ב'
תעודת הוראה בלשון  24ש"ש  +השלמות
הערה :ההשלמות לתעודת הוראה נקבעות על פי היקף לימודי התואר) .מורחב /ראשי /משני(
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://education.biu.ac.il/node/2767

מדעי החברה
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תעודת הוראה -מדעי החברה -מסלול 79974
מרכזת המסלול -ד"ר ג .זלכה
ההרשמה לתעודת הוראה במדעי החברה פתוחה לסטודנטים הלומדים בהיקף מקצוע ראשי או מורחב במחלקות הבאות:
סוציולגויה ,מדעי המדינה ,כלכלה ,פסיכלוגיה ,קרימינולוגיה ,החוג המשולב מדעי החברה -מיקרו ,החוג המשולב מדעי החברה -מאקרו.
תעודת הוראה במדעי החברה  24ש"ש
קורסים בתעודת הוראה:
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://education.biu.ac.il/node/2767

מוסיקה
תעודת הוראה -מוסיקה -מסלול 79947
מרכזת המסלול -ד"ר ע .איזקסון
ההרשמה לתעודת הוראה במוסיקה פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר בהיקף מקצוע ראשי או מורחב .מסלול תעודת הוראה מפתח
יכולות רלוונטיות להוראה בחט"ב ותיכוניים ומספק אפשרויות תעסוקה מגוונות כגון :ניצוח מקהלה ,תזמורת ,ניהול הרכבים קאמריים,
הוראת טרום-כלי ,האזנה מודרכת והוראת שירים.
תעודת הוראה במוסיקה  24ש"ש  +השלמות
קורסים בתעודת הוראה  +השלמות):ניתן לקחת כחלק מדרישות התואר(
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://education.biu.ac.il/node/2767

מתמטיקה
תעודת הוראה -מתמטיקה -מסלול 79988
מרכזת המסלול -ד"ר א .שרייבר
ההרשמה לתעודת הוראה במסללול מתמטיקה פתוחה לסטודנטים בהיקף מקצוע ראשי או מרוחב או מתמטיקה ראשי למורים) .פירוט
הקורסים יפורט במבוא המחלקתי של מתמטיקה(
תעודת הוראה במתמטיקה  24ש"ש
קורסים בתעודת הוראה:
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://education.biu.ac.il/node/2767
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ספרות
תעודת הוראה -ספרות -מסלול 79913
מרכזת המסלול ועבודה מעשית -ד"ר י .מנוביץ
ההרשמה לתעודת הוראה במסללול ספרות פתוחה לסטודנטים בהיקף מקצוע מורחב ,ראשי או משני .
תעודת הוראה בספרות כוללת הכשרה להוראת ספרות עברית וספרות עולם בהיקף לימודים מורחב ,ראשי ומשני .ההשלמות לתעודת
הוראה הן בנוסף לדרישות התואר
הערה :ההשלמות לתעודת הוראה נקבעות על פי היקף לימודי התואר ספרות עם ישראל /ספרות משווה )מורחב /ראשי /משני(
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://education.biu.ac.il/node/2767

ערבית
תעודת הוראה -ערבית -מסלול 79936
מרכזת המסלול -ד"ר מירב עקירב-נדלר
תעודת הוראה ערבית  24ש"ש  +השלמות
ההרשמה לתעודת הוראה במסלול ערבית פתוחה לסטודנטים בהיקף מקצוע ראשי או מורחב ,או משני.
הערה :ההשלמות לתעודת הוראה נקבעות על פי היקף לימודי התואר) .מורחב /ראשי /משני(
ללומדים ערבית משני -שפת אם ,ומזרח תיכון
קורסים בתעודת הוראה:
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://education.biu.ac.il/node/2767

תנ"ך
תעודת הוראה -תנ"ך -מסלול 79908
מרכזת המסלול -ד"ר נ .כהן
ההרשמה לתעודת הוראה במסללול תנ"ר פתוחה לסטודנטים בהיקף מקצוע מורחב ,ראשי או משני.
תעודת הוראה בתנ"ך  24ש"ש
קורסים בתעודת הוראה:
רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://education.biu.ac.il/node/2767
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