
 

 האוניברסיטה העברית
 ע"ש שלמה )סימור( פוקס בית הספר לחינוך

 המחלקה ללימודי הוראה

 דף ייעוץ אישי

 פרוט הקורסים ומבנה הלימודים

 מוסיקה לימודי הוראת
 

 או בדוא"ל: 02-5882021/2לקבלת ייעוץ ניתן לפנות לססקיה או למרים בטל' 
miriamsha@savion.huji.ac.il  אוsaskiad@savion.huji.ac.il 

 
 להירשם רק לקורסים המופיעים בדף הייעוץ האישיכל סטודנט מתבקש 
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 מס' קורס שם קורס
 כמות נקודות זכות
 )שעות שנתיות(

 התנסות מעשית

 חובה קורסי

 ש"ש( 4נ"ז ) 8  )חלק מההכשרה בבית הספר( *מוסיקההתנסות מעשית בהוראת 

 ש"ש( 6נ"ז ) 12 34380 )חלק מההכשרה בבית הספר( *כיתה-התנסות אקדמיה

 פדגוגיה ומתודיקה

 חובה קורסי

 ש"ש( 2) נ"ז 4  )חלק מההכשרה בבית הספר( *מוסיקה סדנה מתודית בהוראת

 ש"ש( 2"ז )נ 4 34194 הוראת מדעי הרוחבוסדנה  סמינריון דידקטי

 לימודי חינוך

 חובה קורסי

 ש"ש( 1נ"ז ) 2 34371 "אבני פינה"אפשרות במסגרת  - התפתחות והתבגרות
 ש"ש( 1נ"ז ) 2 34312 מחשבת החינוך

 ש"ש( 1נ"ז ) 2 34283 אפשרות במסגרת "אבני פינה" – חינוך וחברה

 ש"ש( 1נ"ז ) 2 34367 פיתוח הוראה עתירת חשיבה**
 ש"ש( 1נ"ז ) 2 34368 **סדנא יישומית - פיתוח הוראה עתירת חשיבה

 ש"ש( 1נ"ז ) 2 34369 למידה והוראה***

 ש"ש( 1נ"ז ) 2 34370 ***סדנא יישומית - למידה והוראה

 בחירה קורסי

מתוך רשימת קורסי הבחירה המופיעה  נ"ז 6קורס בהיקף של  לבחירה

 נט / שנתון-רישוםב
 ש"ש( 3נ"ז ) 6 בחירהל

 ש"ש( 24) "זנ 48   

 
למידה זו מתקיימת בבית . ת על פני כל השנה ברצף, ללא חופשת סמסטרונמשכוהסדנה המתודית ההתנסות המעשית * 

ההוראה בשנה לסטודנטים שמתחילים את לימודי הספר בו נערכת ההכשרה המעשית ומועברת ע"י המורה המכשיר/ה. 

השנייה של התואר הראשון מומלץ ללמוד את ההתנסות המעשית והסדנה המתודית בתחום הדעת רק בשנה השלישית 

 של התואר הראשון.

 .באותה השנה 34368+  34367ת קורס יש ללמוד א* *

 באותה השנה. 34370+  34369ת קורס יש ללמוד א* **

שילמדו את הקורסים הללו במסגרת אבני  . סטודנטיםהראשוןניתן ללמוד במסגרת התואר  תכלתהקורסים המסומנים ב

 פינה יהיו פטורים מקורסים אלה במסגרת תעודת הוראה ולא יחויבו בקורסים נוספים במקומם.

 
 הראשון בסיום התוארלתשומת לבך: קבלת תעודת הוראה מותנית 

 
בתום הלימודים על הסטודנט/ית להגיש בקשה מקוונת לסגירת הלימודים לצורך קבלת אישור זכאות 

 לתעודת הוראה
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