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   'דיום    M.Teach  תואר שני בהוראה א"פתש מערכת שעות

 

 

 סמסטר ב'  סמסטר א'  שעות 

8.30 – 10.00 
 שנה א

 רב תרבותיות בחינוך 
 ד"ר רוני ריינגולד 

 שיטות מחקר בביולוגיה  
 שנים א +ב מדעים 

 דפנה מנדלר ד"ר  
 מתודיקה של הוראת ההיסטוריה 

 היסטוריה ב  שנים א+ב
 קי אירנה ולדימירסד"ר 

 שנה ב
  הערכת הישגים

 ראיסה גוברמן ד"ר  
 

 פיתוח כישורי הרטוריקה וההבעה בע"פ 
 מתמחים בלשון ה שנים א +ב

 דן דורון ד"ר  
 "גלגולם" של מוטיבים ספרותיים 

 מתמחים בספרותהשנים א +ב 
 אורנה לוין ד"ר 

10.15 – 11.45 
 שנה א 

תאוריות למידה ותהליכי המשגה ויישומן 
  ךבהוראה ובחינו 

 ד"ר היידי פלביאן 

 חינוך לחשיבה יצירתית 
 מדעים ב םמתמחיה לשנים א+ב

 דפנה מנדלר ד"ר  
 זיכרון השואה במדינת ישראל 

 היסטוריה ב  שנים א+ב
 אירנה ולדימירסקי ד"ר 

 אתיקה וחינוך ערכי  שנה ב
 ד"ר רוני ריינגולד 

 הוראת שפת אם 
 מתמחים בלשון ה לשנים א+ב

 דן דורון ד"ר  
 דמות האחר בקורפוס הספרותי  -""שונה ואחר 

 מתמחים בספרות ה לשנים א+ב
 אורנה לוין ד"ר 

    12.15 – 13.45 
 שנה א

  
 ני מחקר איכותב סוגיות

 רוני ריינגולד ד"ר  

 שונות בין לומדים 
 בטי תוסייה כהן ד"ר  

 שנה ב

פסיכולוגיה התפתחותית של ילדים  
 ומתבגרים 
 לוי -ד"ר יעל ברק

  

  

14.00 – 15.30 
 א שנה

 סטטיסטיקה א
 גב' דקלה ברק /ד"ר אריאלה טייכמן וינברג

 סטטיסטיקה ב' 
 גב' דקלה ברק / אריאלה טייכמן וינברגד"ר  

 מיגדר בבית הספר   שנה ב
 ד"ר עדנה רובין 

 מגמות במדיניות החינוך בארץ ובעולם: 
 היכרות ביקורתית 
 ד" רוני ריינגולד 
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 יום ד'    M.Teach  תואר שני בהוראה פתש" מערכת שעות

 

 

 סמסטר ב'  סמסטר א'  שעות 

15.45 – 17.15 
 שנה א

תכנון השיעור:העצמה שבחשיבה 
 רובין עדנה ד"ר הקבוצתית 

 הוראה דיפרנציאלית 
 ד"ר היידי פלביאן 

 

 שנה ב
  

 ריבוי תרבויות, רב תרבותיות וחינוך להכרת השונה
 ד"ר רוני ריינגולד )סמינריון( 

17.30 - 19.00 
 שנה א

מעשה החינוכי: בין תיאוריה לפרקטיקה ה
 )סמינריון(  

 בטי תוסייה כהן ד"ר  

המעשה החינוכי: בין תיאוריה לפרקטיקה 
 )סמינריון( מפגשים אישיים  

 בטי תוסייה כהן ד"ר  

 
 )קורס חובה שנה א( יזמות בחינוך 

 פרופ' אורית אבידב אונגר 
 

 סדנה לסטאז'  שנה ב
 

 

 

 : לגבי המערכת הערות

 " בסמסטר ב' עם פרופ' יעל פישר הצלע השלישיתורס מקוון "ש"ש ק 1 •

)חובה לתעודת  גב' חנה אבוחצירא  (MOOC)חגי ישראל במבט פדגוגי : קורס מקוון במורשתש"ש  1 •

 הוראה לסטודנטים בהתמחות מדעים!(

   8.30-16.00 יום שני  ש"ש( 9שנה א ) :עבודה מעשית •

שיחייבו  )ימי הורים, מועצות פדגוגיות יםיפרסת אירועים בי 2במהלך השנה יתקיימו לפחות  

 (השתתפות

: (למשרד החינוך לקראת תחילת עבודה במערכת)חובות לתעודת הוראה ולאישור  במהלך השנה/ בקיץ •

חובה   –( דרך מכון מופ"ת )ללא נק"ז ביטחון ובטיחות, בדרכים זהירות, עזרה ראשונהקורס קיץ ב

 לת.הוראה.

 ז חובה )קורס מקוון בסמסטר א'( נק" 1עם   כתיבה אקדמית •

 ( לסטודנטים בשנת השלמותבמבחן בקיאות בדיסציפלינה ובקורסי השלמה ) 80ציון   •

 )מוגשת במסגרת הסמינריון בשנה ב'( עבודת גמר •

 

 

 


