
 

 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)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

 ש"ש, נועה ציון 1: מגילת העצמאות בכיתה: 2019 קיץ
 

 סמסטר ב סמסטר א

 שירלי מידזנסקי ,ש"ש 1חשיבה וחידושים בתחום חקר המוח: מטהקוגניציה,  , שירלי מידזנסקיש"ש 1מבוא לטיפוח מצוינות: 
 ש"ש, נועה ציון 1: מגילת העצמאות בכיתה , משה שנרש"ש 1יאנוש קורצק: 

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

  ) שנה א ,טנצר (חובהכתיבה אקדמית: מירה 

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



  
 

 יום שלישי

שעת 
 לימוד

 סמסטר ב סמסטר א

9:45-
8:15 

 ש"ש, אילה צור 1מחקר כמותי (חובה שנה א):  פלאס-ש"ש, גים פריש 1: פסיכופתולוגיה בגיל הנעורים
 , שנה ב)ש"ש, מירה טנצר (חובה 1מתוקשבת: הוראה בסביבה  דולב-ש"ש, מיכל כהן 1המורה והמתבגר במרחב המקוון: 

   יעיש-גור ש"ש, נורית 1:  מיומנויות חברתיות בגיל ההתבגרות

10:00-
11:30 

 טיש (אורגנו) , חנה(ריחן) שרה קליימן ,(זעתר) ש"ש, נועה ציון 4צעדים ראשונים בביה"ס ובהוראה (סמינריון) (חובה שנה א):  
 (אלון) , שירלי שויער(ארז) תורן-, נורית קפלן(אורן) ש"ש, אילה צור 2חוויית ההתבגרות וביה"ס (חובה שנה ב): 

12:00-
13:30 

 טיש (אורגנו) חנה, (ריחן) , שרה קליימן(זעתר) ש"ש, נועה ציון 4צעדים ראשונים בביה"ס ובהוראה (סמינריון) (חובה שנה א):  
 ש"ש) 2סמינריונים ( חובה שנה ב) (

 (אורן) : רחל רבידיד מושטת למתבגרים בעלי צרכים מיוחדים
 : לורה סיגד (אלון)אלימות בחברה בראיה תרבותית: הקשרים קהילתיים, חינוכיים ומשפחתיים

 (ארז) מהתיאוריה הסוציולוגית למעשה החינוכי: הלל וורמן
14:00-
15:30 

 יעיש-, ד"ר נורית גורש"ש 1מחקר כמותי (חובה שנה א):  ש"ש, הלל וורמן 1מחקר איכותני (חובה, שנה א): 
 ש"ש, רבאח חלבי 1הוראה דיאלוגית:  ש"ש, עינת ליכטינגר 1: לים של ויסות עצמי בכתה ההטרוגניתכ

 ש"ש, עופר קצרגין 1תרבותיות בלא נחת: -רב ש"ש, עופר קצרגין 1משחקים בתרבות ובחינוך: 
 שה יצחקימ ש"ש, 1: מחשבות בעקבות קאפקא ש"ש, איילת אטינגר 1פיוט ופייטנים: 
 ש"ש, ישראל קורן 1מיסטיקה יהודית וקבלה:  ש"ש, דוד וקשטיין 1סרטי אמן:  -אמנות וקולנוע 

15:45-
17:15 

 (שנה א) קורסי דידקטיקה
 חגית אקרמן) גרבר;-סדנת סטאז (שנה ב, תמי לוז

 ש"ש, עינת ליכטינגר 1: לים של ויסות עצמי בכתה ההטרוגניתכ ש"ש, שרה קליימן 1מושגים בתכנון לימודים: 
ש"ש,  1תערוכות ואירועים:  - 20-צמתים מרכזיים באמנות המערב במאה ה

 יעל גילעת
 ש"ש, קובי אסולין 1מבוא ללימודי תרבות: 

 ש"ש, אוהד אופז 2עדות, קולנוע והיסטוריה: 

19:00-
17:30 

  ש"ש, טל יער 1הוראה יצירתית:  רבאח חלבי ש"ש, 1המפגש היהודי ערבי כאתגר חינוכי: 
 ש"ש, קובי אסולין 1בוא נתווכח על זה: אמנות הדיבייט, השכנוע והטיעון:  ש"ש, קובי אסולין 1 עיונית:-חשיבה ביקורתית וכתיבה אקדמית


