
 

 פתש"תכנית המוסמך בהוראה מערכת שעות 

 קורסי חובה: 

 שנה א': 

  (ש"ש 2) דידקטיקה -

 (ש"ש 1.5) מקווןתרגול מחקר איכותני +  -

 ש"ש( 1.5) מקווןמחקר כמותי + תרגול  -

 (ש"ש 4) צעדים ראשונים בביה"ס ובהוראה )סמינריון( -

 )מקוון, בקיץ לפני שנה א'(כתיבה אקדמית  -

 (ש"ש 7) התנסות מעשית -

 ש"ש 16סה"כ 

 שנה ב': 

 (ש"ש 2) סמינריון עיוני -

 (ש"ש 1מקוון, ) תרבות הערכה -

 ש"ש( 1) הוראה בסביבה מתוקשבת -

 ש"ש( 2חוויית ההתבגרות בביה"ס ) -

 ש"ש 6סה"כ 

 קורסים מקוונים

 מקוון( -שנה א'חובה, כתיבה אקדמית: מירה טנצר )
 

 סמסטר ב' סמסטר א'

)רוצה  שירלי מידז'נסקי ,ש"ש 1חשיבה וחידושים בתחום חקר המוח: מטהקוגניציה,  )רוצה לשנות שם( , שירלי מידז'נסקיש"ש 1מבוא לטיפוח מצוינות: 
 לשנות שם(

 ש"ש, נועה ציון 1מגילת העצמאות בכיתה:  , משה שנרש"ש 1יאנוש קורצ'ק: 

 אריאלי-ש"ש , ניבי גל 1מדיניות החינוך בישראל:  ש"ש, שירלי מידז'נסקי )חובה, שנה ב'( 1תרבות הערכה: 

 ש"ש 0.5מחקר כמותי: )חובה, תרגול מקוון שנה א'(  ש"ש 0.5מחקר איכותני: )חובה, תרגול מקוון שנה א'( 

  כתיבה אקדמית: מירה טנצר )חובה, שנה א' )ללא אקרדיטציה(



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שעת 
 לימוד

 סמסטר ב' סמסטר א'

9:45-
8:15 

  ש"ש, עינת ליכטינגר 1: עצמי בכתה ההטרוגניתלים של ויסות כ

 ש"ש ענבר לבקוביץ 1פסיכופתולוגיה וגיל הנעורים:  דולב-ש"ש, מיכל כהן 1המורה והמתבגר במרחב המקוון: 

 )חובה, שנה ב'( ש"ש, מירה טנצר 1הוראה בסביבה מתוקשבת:  ש"ש, קובי אסולין 1בוא נתווכח על זה: אמנות הדיבייט, השכנוע והטיעון: 

10:00-
11:30 

 ש"ש, נועה ציון, חנה טיש, אתי גינזבורג 4צעדים ראשונים בביה"ס ובהוראה )סמינריון( )חובה שנה א'(:  

 ש"ש( 2סמינריונים ) חובה שנה ב'( )
 : רחל רבידיד מושטת למתבגרים בעלי צרכים מיוחדים

 : לורה סיגדחינוכיים ומשפחתייםאלימות בחברה בראיה תרבותית: הקשרים קהילתיים, 
 מהתיאוריה הסוציולוגית למעשה החינוכי: הלל וורמן

12:00-
13:30 

 ש"ש,  נועה ציון, חנה טיש, אתי גינזבורג 4צעדים ראשונים בביה"ס ובהוראה )סמינריון( )חובה שנה א'(:  

 תורן, שירלי שויער-, אילה צור, נורית קפלןש"ש 2חוויית ההתבגרות וביה"ס )חובה שנה ב'(: 
 

14:00-
15:30 

 יעיש-ש"ש, ד"ר נורית גור 1מחקר כמותי )חובה שנה א'(:  ש"ש, הלל וורמן 1מחקר איכותני )חובה, שנה א'(: 
 אבולציה )השלמה(

ש"ש, עופר  1: פילוסופים, היסטוריים וסוציולוגיםומשחוק: היבטים  משחק
 קצ'רגין

 ש"ש, רבאח חלבי 1דיאלוגית: הוראה 

 דידקטיקה ב' ביולוגיה ומתמטיקה )שנה ב'(

15:45-
17:15 

 קורסי דידקטיקה )שנה א'( 

 גרבר; חגית אקרמן(-סדנת סטאז' )שנה ב', תמי לוז

 ש"ש קובי אסולין 1אתגרים ודילמות בחינוך בראי הקולנוע:  ש"ש רבאח חלבי 1המפגש היהודי ערבי כאתגר חינוכי 

19:00-
17:30 

 ש"ש, טל יער 1הוראה יצירתית: 
 

 ש"ש, עופר קצ'רגין 1: משחק ומשחוק: היבטים פסיכולוגים ופדגוגים

 ש"ש, עינת ליכטינגר 1: לים של ויסות עצמי בכתה ההטרוגניתכ יעיש-ש"ש, נורית גור 1מיומנויות חברתיות בגיל ההתבגרות: 


