ח' אייר ,תשע"ב30.4.12 ,

מכללת שאנן  -מסלול הכשרה גן חינוך מיוחד :דף מידע
גננת לחינו( מיוחד היא קוד כל גננת .לש כ( ,היא תתחיל את לימודיה במסלול גיל הר( ותשלי בהצלחה את השנתיי
הראשונות במסלול זה .במש( ארבע שנות הלימודי  ,היא תמלא אחר כל חובות הלימוד במסלול גיל הר( ,כולל לימודי
אקדמיי בהיק +של חוג מלא ) 26ש"ש( בחוג לגיל הר( וההתמחויות הדיסציפלינאריות הנלוות ,באשכולות של  10ש"ש כל
אחת.
כל סטודנטית לגיל הר( המעוניינת לקבל הכשרה כגננת חינו( מיוחד ,תלמד ,כאחד האשכולות הדיסציפלינריי  10 ,ש"ש בחוג
לחינו( המיוחד.
הלימודי בתוכנית ג חינו( מיוחד כרוכי בתוספת לימודי אקדמיי בחוג חינו( מיוחד ,כולל כתיבת עבודה סמינריונית,
הכשרה מעשית בגני של חינו( מיוחד ומילוי חובת סיורי בחינו( המיוחד .פירוט של רכיבי התוכנית מופיע בהמש(.
בעלי תפקידי :ראש מסלול גיל הר – גב' אורנה שניידר; ראש מסלול חינו מיוחד – ד"ר זהבה ביגמ
תנאי קבלה למסלול:
פסיכומטרי 525 :או ממוצע בגרות 92
ממוצע ציוני עבודה מעשית90 :
ממוצע ציוני קורסי אקדמיי 85 :
עמידה בראיו קבלה
שכר לימוד :תוספת תשלו   70%משכר לימוד שנתי
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תוכנית לימודים בחוג חינוך מיוחד גן
הסטודנטית המשלימה לג חינו( מיוחד תוסי 16 +ש"ש בחוג לחינו( מיוחד ,כדי ללמוד דיסציפלינה מלאה.
ש הקורס
אוכלוסיות בחינו( המיוחד
התפתחות תקינה ולקויה של המערכת החושית תנועתית
חינו( אמנותי לאוכלוסייה בעלת צרכי מיוחדי
לקראת קריאה :קשיי התפתחותיי ודרכי טיפול
חשיבה מתמטית – התפתחות תקינה ולקויה
שירותי העזר לילד בצ"מ במערכת החינו( ובקהילה
ליקויי שפה והפרעות בתקשורת
התערבות בשפה בגיל הר(
לקויות למידה והפרעות קשב ,ביטויי בג הילדי
יישומי מחשב וטכנולוגיות תומכות בחינו( המיוחד
ילדי על קשת האוטיז – היבטי תקשורתיי ,
קוגניטיביי  ,חברתיי וחינוכיי
הפילוסופיה של החינו( המיוחד
מוגבלות אינטלקטואלית )פיגור שכלי(
המערכת המשפחתית של הילד בעל צרכי מיוחדי
חינו( לרבתרבותיות במערכת החינו( המיוחד
תוכניות לימוד בג חינו( מיוחד
תכנו לימודי בג חינו( מיוחד
)דידקטיקה שנה ד' כולל סמינריו(
מרכז למידה – לקראת ביתספר :מתיאוריה למעשה
טכניקות טיפול בצבע
חשיפה לעולמו של הילד בעל צרכי מיוחדי
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סמינריונים:

חובת שלוש עבודות סמינריוניות ,אחת בכל חוג שנלמד בהיק +של חוג מלא :חינו( ,גיל הר( וחינו( מיוחד.
עבודה מעשית

שנה ראשונה' :סמסטר א' – עבודה ע גננת רגילה; סמסטר ב' – עבודה ע גננת חינו( מיוחד .שיבו 1אופטימלי – ג משולב.
כולל פרויקט גמר וסמינריו בחינו( ]מסלול גיל הר([.
שנה שנייה' :ג חינו( מיוחד ,כולל סמינריו בחינו( מיוחד
תוכנית ההכשרה  -סיכום

לימודי מלאי במסלול גיל הר( וחוג גיל הר( ,כולל  10ש"ש בחוג חינו( מיוחד
השתתפות בארבעה ימי מרוכזי  ,חשיפה לחינו( מיוחד ,בשנה ב'  ,בתוספת מטלה אקדמית מסכמת.
הרחבת הלימודי בחוג חינו( מיוחד עד ל 26ש"ש )תוספת של  16ש"ש( בשני ג'ד'.
עבודה מעשית :שנה ראשונה' ,ג משולב – כולל פרויקט גמר בגיל הר(; שנה שנייה' ,ג חינו( מיוחד ,כולל סמינריו בחינו(
מיוחד.
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