רשימת קורסי בחיהר של המחלקה ללימודי הוראה לשנה"ל תש"פ
מס' קורס

מרצה

שם הקורס

משבצת

34007
34350
34151
34118
34018
34353
34503

למידה והוראה מבוססת פרויקטים ( - )PBLהתנסות מעשית וסדנה
דילמות של מחנכים  -התנסות מעשית וסדנה
חינוך לתזונה  -התנסות מעשית וסדנה (קבוצה א')
בין אמפתיה וגבולות  :ניווט כיתה כפרקטיקה יומיומית
אי של יציבות בגיל ההתבגרות  -להיות מחנך משמעותי
פוליטיקה בכיתה
פיתוח היכולות החברתיות של התלמיד במסגרת בית-הספר

ד"ר אדר כהן
ד"ר בועז צבר
גב' יהודית אמיר
ד"ר אורית שלוינסקי
ד"ר ווביט וורקו מנגסטו
ד"ר אדר כהן
ד"ר ענת כורם

סמ' א' ,יום א'12:00 - 8:00 ,
סמ' א' ,יום א'12:00 - 8:00 ,
סמ' א' ,יום א'12:00 - 8:00 ,
סמ' א' ,יום א' 14:15 - 12:30
סמ' א' ,יום א' 16:15 - 14:30
סמ' א' ,יום א' 18:15 - 16:30
שנתי ,יום ג'16:00 - 14:30 ,

34334
63728
34435

הוראת כישורי חיים  -התנסות מעשית וסדנה
חדשנות בחינוך היהודי
פסיכולוגיה חברתית של הכיתה

גב הילה אדרי
ד"ר יונתן מירוויס
פרופ' אלישע באב"ד

סמ' א' ,יום ג'( 18:00 - 16:30 ,סדנה)
סמ' א' ,יום ד'14:00 - 12:30 ,
סמ' א' ,יום ד'16:00 - 14:30 ,

37837

כישורים חברתיים של ילדים בחינוך המיוחד :היבטים תיאורטיים

ד"ר מיכל לוי

סמ' א' ,יום ד'16:00 - 14:30 ,

34556

דרכים חדשות לחשוב ,ללמוד ולנוע

ד"ר אליק פלטניק

סמ' א' ,יום ד'18:00 - 16:30 ,

34065

מודל החינוך היהודי-ערבי :הלכה למעשה  -התנסות מעשית וסדנה

34055
34156

האתגר של תלמידים מחוננים ומצטיינים  -התנסות מעשית וסדנה
בונים יחידת לימוד במאה ה21-

ד"ר אינאס דיב ומר גיא אלוני
ד"ר ג'ודי קוהאן-מס וגב' מיה בן
סמ' א' ,יום ה'12:00 - 8:00 ,
דור
סמ' א' ,יום ה' 14:15 - 12:30
פרופ' שוורץ ברוך

סמ' א' ,יום ה'12:00 - 8:00 ,

34006
34076
37816
37817
34045
34048
34151
34094
34101

האחר שאיננו אני :התמודדות עם עמדות קיצוניות וגזעניות בכיתה
חינוך אזרחי בפעולה :סיורים בחברה הישראלית
הבדלי למידה ותרבויות
רב-תרבותיות בארגונים :התמקדות בחינוך
איך מחנכים לזהות?  -התנסות מעשית וסדנה
עבודה עם לקויות למידה  - IIהתנסות מעשית וסדנה
חינוך לתזונה  -התנסות מעשית וסדנה (קבוצה ב')
מחנכים לשינוי  -דיונים כיתתיים להתמודדות עם גזענות
חינוך מוזיאלי :המוזיאון ככלי ומרחב למידה

ד"ר אדר כהן
ד"ר רבקה טסלר
פרופ' שילה בלומן כהן
פרופ' ברנרדו פרדמן
ד"ר נגה בינג
גב' מורן פרחי
גב' יהודית אמיר
גב' כמי מזרחי
גב' תמר רוזנפלד-כהן

סמ' א' ,יום ה' 16:15 - 14:30
חופשת סמסטר1-5.3.2020 :
סמ' ב' ,קורס מרוכז באנגלית3-11.5.2020 :
סמ' ב' ,קורס מרוכז באנגלית2.4 - 25.3.2020 :
סמ' ב' ,יום א'12:00 - 8:00 ,
סמ' ב' ,יום א'12:00 - 8:00 ,
סמ' ב' ,יום א'12:00 - 8:00 ,
סמ' ב' ,יום א'14:00 - 12:30 ,
סמ' ב' ,יום א' 16:15 - 14:30

37955

סוגיות במדיניות ובניהול בתי ספר במערכת החינוך הערבי בישראל

ד"ר אסמהאן מסרי-חרזאללה

34598
34935
34649

חינוך אזרחי רב תרבותי :המקרה הישראלי
ניתוח התנהגות ייישומי ( )ABAבבית הספר
יזמות בית ספרית במערכות חינוך ציבוריות

ד"ר אביב כהן
פרופ' תומס גומפל
ד"ר אורי אייל

סמ' ב' ,יום ב'14:30 - 13:00 ,
סמ' ב' ,יום ב' + 14:30 - 13:00 ,סיור ביום שישי
24.5.2020
סמ' ב' ,יום ד'10:00 - 08:30 ,
סמ' ב' ,יום ד'14:00 - 12:30 ,

34602
34390
34638
34150
34064
34152
34298
34163
34155

חינוך וחברה ערבית בישראל
חינוך למיעוטים בחברה רב-תרבותית :החינוך לערבים בישראל
המפגש היהודי ערבי כאתגר חינוכי :מטרות ותוצאות
חינוך סביבתי  -התנסות מעשית וסדנה
להיות מורה בבית ספר ערבי  -התנסות מעשית וסדנה
חדשנות פדגוגית  -התנסות מעשית וסדנה
פדגוגיות חדשניות
חינוך ,מגדר ואי-שוויון :סוגיות פדגוגיות וחברתיות
פדגוגיות שוחרות שינוי ,אזרחות וטכנולוגיה

ד"ר סלים מונייר
ד"ר רבאח חלבי
ד"ר רבאח חלבי
ד"ר מנחם נוימן
ד"ר סמירה עליאן
גב' נועה סלומון יוגב
ד"ר אהרון דיטשר
ד"ר תניא ציון וולדוקס
פרופ' שוורץ ברוך

סמ' ב' ,יום ד' + 16:00 - 14:30 ,סיור אחד ביום שישי
סמ' ב' ,יום ד'16:00 - 14:30 ,
סמ' ב' ,יום ד'18:00 - 16:30 ,
סמ' ב' ,יום ה'12:00 - 8:00 ,
סמ' ב' ,יום ה'12:00 - 8:00 ,
סמ' ב' ,יום ה'12:00 - 8:00 ,
סמ' ב' ,יום ה'12:00 - 10:30 ,
סמ' ב' ,יום ה' 14:15 - 12:30
סמ' ב' ,יום ה' 16:15 - 14:30

סמסטר א' תש"פ
יום/שעה

יום א'

08:30-10:00
10:30-12:00
12:30-14:00
14:30-16:00
16:30-18:00
18:30-20:00

34007/34350/34151
34007/34350/34151
34118
34018
34353

יום/שעה

יום א'

08:30-10:00

34045/34048/34151

10:30-12:00

34045/34048/34151

12:30-14:00

34094

14:30-16:00
16:30-18:00

34101

ב'

ג'

34503
34334

ד'

63728
34435/37837
34556

ה'
34065/34055
34065/34055
34156
34006

סמסטר ב' תש"פ

18:30-20:00

ב'

ג'

34598/37955
34503

ד'

ה'

34935

34150/34064/34152
34150/34064/34152/
34298

34649

34163

34390/34602
34638

34155

