מה ניתן לעשות עם תואר ראשון בחינוך?
מחצית מן המקצועות סביבכם
עתידים להיעלם ,וקרוב מכפי
שחשבתם.
בעולם שעובר אוטומציה ,הרבה מקצועות
הופכים לפחות ופחות נדרשים ורלוונטיים,
מי מכם דיבר לאחרונה עם בנקאי? מי מכם
לאחרונה התקשר לסוכן ביטוח? אלו הם רק
חלק מן הענפים שעוברים הכחדה מואצת
בשוק העבודה.
מקצוע ההוראה לעומת זאת נמצא
בחמישייה הפותחת של המקצועות עם
הסיכוי הנמוך ביותר להיעלם לצד מקצועות
כגון רופאים ,מנהלים בכירים ומומחי
מסחר.
חינוך אולי איננו מסלול הקריירה שרובנו חולמים עליו במחשבה ראשונה אך הוא עדין טומן בחובו
יתרונות וערכים נוספים שכדאי לקחת אותם בחשבון .למשל ,יציבות תעסוקתית בהחלט מאזנת את
התמונה .מערכת החינוך משוועת לאנשי מקצוע איכותיים ובעלי הכשרות מעשיות ואקדמיות
מתאימות .הדרישה לאנשי חינוך אינה מוגבלת לאזור גיאוגרפי מסוים :קיים ביקוש גם במרכז וגם
בפריפריה.

השתלבות בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי
בנוסף לשינויים בשוק העבודה שיהפכו הרבה משרות ללא רלוונטיות ,הציפייה של מעסיקים ושל
מועסקים הינה להחליף מקומות עבודה ולצבור ניסיון מגוון .בשוק העבודה של  ,2020תואר
ראשון בחינוך ,בשילוב עם הכשרה נוספת ותעודת הוראה ,מאפשר לכם את הניידות והגמישות
הכל כך מתבקשות בשוק העבודה של המאה ה .21-אם חשבתם שלימודי הוראה מכשירים אתכם
אך ורק לבתי הספר והגנים אז דעו לכם שהאפשרויות רחבות בהרבה .חינוך בלתי פורמאלי מעניק
כלים להוביל תפקידים רבים בתוך הקהילה ,בין אם בעמותות ,בתי ספר דמוקרטיים ,אנתרופוסו־
פיים ,פנימיות ,מתנ"סים וחוגים ,תפקידי ניהול מובילים של רכזים חברתיים ועוד.

להשתלב במקצועות הטיפול
תואר ראשון בחינוך יכול להיות צעד ראשון גם למסלול קריירה במקצוע
טיפולי .תנאי הקבלה לפסיכולוגיה למשל הם בין הגבוהים והקשים ביותר
להשגה מבין תחומי הלימוד .אין צורך להתייאש ,או לרוץ לשיפור ממוצע
הבגרויות או לגשת לכמה מועדי בחינה פסיכומטרית שהרלוונטיות שלה
למה שאתם עומדים ללמוד בפועל מוטלת בספק ובצדק .הרבה מן הבוג־
רים במקצועות החינוך שמקבלים כלים והכשרה לעבודה עם אנשים ,בין
אם בקבוצה או בין אם אחד על אחד ,ממשיכים למקצועות טיפוליים
נוספים .מקצועות כגון טיפול בעזרת בע"ח ,תרפיה באמנויות ,תרפיה
בתנועה ובמוזיקה ועוד.
לימודי חינוך והוראה  -הרבה מעבר לתואר
מכללת אוהלו מכינה אתכם להשתלבות מהירה ויעילה בשוק העבודה של
שנת  .2020באוהלו לימודי התואר הראשון כוללים תעודת הוראה ,כך שלא
תזדקקו לבזבז זמן או כסף נוספים על השלמתה בתום הלימודים.
בנוסף לזה ,כדי ליצור לבוגרים שלנו יתרון תחרותי בשוק העבודה ,הוספנו
לתכנית הלימודים מערך הכשרה משלים שנותן לכל בוגר גם תעודה מקצו־
עית נוספת אחת לפחות.
התעודה המקצועית הנוספת הזו מאפשרת לבוגרים שלנו לקבל עוד תפקי־
דים בבתי הספר ובקהילה .מבחר רחב של תעודות מקצועיות מחכות בכל
מסלול לימודים שתבחרו בו שיאפשרו לכם להשתלב גם במסגרות הבלתי
פורמליות דוגמאות לתעודות ההסמכה שתוכלו לקבל בנוסף :משלבי
פעילות בעלי חיים במערכת החינוך ,תעודת מדריכי תנועה ומוזיקה לגיל
הרך ,מדריכי כושר גופני ובריאות ועוד.
העלות של הסמכה כזאת בשוק הפרטי יכולה בקלות להגיע לאלפי שקלים
אבל אצלנו במכללת אוהלו היא ניתנת בחינם או בסבסוד משמעותי!
רוצים לשמוע עוד פרטים? או לשמוע איך מתקבלים? השאירו לנו פרטים
ונציגינו ישמחו לשוחח אתכם.

לימודי חינוך
והוראה -
הרבה מעבר
לתואר

