
קורסים ופיתוח מקצועי
לוח שבועי תשפ"א 2020-21 

בית הספר לחינוך ע“ש שלמה (סימור) פוקס |  המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

הכרה ל"גמול השתלמות", "פיתוח מקצועי" 
וכן, מימון קרנות השתלמות- 
בהתאם להנחיות משרד החינוך
פתיחת התכניות מותנית באישור משרד החינוך ובמספר נרשמים

לפרטים והרשמה: טל‘ 02-5880128/ 02-5882036, פקס: 02-5881191 
talh@savion.huji.ac.il   hishtalmuyot@savion.huji.ac.il  :דוא"ל
www.education.huji.ac.il אתר:            janettebl@savion.huji.ac.il

 האוניברסיטה העברית בירושלים-מצוינות ברמה אחרת! האוניברסיטה העברית בירושלים-מצוינות ברמה אחרת!

בין השעותשם התכניתיום

18:00-08:30הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל-5 יחידות לימוד - שנה ב', מגזר ערביא

20:15-16:15קורס הנחיית קבוצות והובלת צוותים - בתחום חינוך, חברה וקהילה

19:45-16:30סדנאות התמחות בהוראה (סטאז')

19:45-16:30"בית מדרש" למורים מובילים - בשיתוף תכנית רביבים ומכון הרטמן

20:00-14:30קורס הדרכה ליועצים חינוכיים - שנה ב'

חדש! גם אנחנו יכולים לעזור! כלים להתמודדות עם מצבי מצוקה רגשית 
ולימודית של ילדים ונוער (היברידי/דיגיטלי) 

19:45-16:30

19:45-16:30תכנית התמקצעות בהוראת מחוננים ומצטיינים - שנה א' ושנה ב'ב

חדש! מיינדפולנס - קשיבות, הקשבה, וויסות ומה שביניהם (היברידי/
דיגיטלי)

19:45-16:30

19:45-16:30אתגר ההכלה - כלים התנהגותיים לטיפול בבעיות התנהגות - מגזר ערבי

שפת האכילה" - שפה משנה חווית חיים - קידום בריאות בראיה רב תחומית 
במערכת החינוך בשיתוף הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

 12:30-09:00
בפקולטה לחקלאות רחובות

חדש! השבחה יצירתית של פרקטיקות ההוראה: שדרוג ידע בגיאומטריה 
באמצעות עיצוב בתלת ממד - למורי מתמטיקה (היברידי)

20:15-16:15

18:00-08:30 הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל-5 יחידות לימוד - תכנית דו שנתיתג
בקמפוס אדמונד י. ספרא

המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית - מגוון קורסים שנתיים 
ומרוכזים בשיתוף שפ"י

18:00-12:00
אחת לשבועיים

19:45-16:30בעלי תפקידים כסוכני שינוי - כלי הנחיית קבוצות - מגזר ערבי

20:15-16:15קורס גישור - מיומנויות לניהול וישוב קונפליקטים סמסטר א' - נובמבר 2020

20:15-16:15חדש! קורס המשך - גישור משפחתי וחינוכי - ינואר 2021

19:45-16:30סדנת התמחות בהוראה (סטאז')ד

19:45-16:30תכנית אקדמיה-כיתה - פיתוח מקצועי למורים מכשירים

19:45-16:30סדנא לפיתוח מקצועי למורים חדשים

19:45-16:30קורס הכשרת חונכים - שלב א' (30 שעות) ושלב ב' (30 שעות)

קהילות מורים ארציות לחיים משותפים - קהילות אזוריות וקהילת מובילים                       
שת"פ עם מרכז אקורד והמטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך

19:00-16:00
במספר מקומות בארץ 

ובימים שונים

 שנת השלמה לפסיכולוגיה חינוכית - למסיימי תואר שני בפסיכולוגיה ה
במגמות לא יישומיות

16:00-09:00
קבוצה נוספת אפשרית 

בחיפה בימי ד'

20:00-14:30התכנית לניתוח התנהגות יישומי - (ABA) - לימודי תעודה - תכנית דו שנתית

קורס הכשרת מטפלים התנהגותיים - ע"פ עקרונות ניתוח התנהגות יישומי 
- בעברית ובערבית

19:45-16:30

הכשרת מטפלים בעזרת בעלי חיים - בשיתוף מכון מגיד וביה"ס לרפואה,
 תכנית תלת שנתית

20:30-14:30


