יום שני
שנה א'  +ב' (בחירה)

מערכת שעות סמסטר א' תשפ"ב – מעודכנת לתאריך ( 17.10.2021לא סופי)
יום רביעי
יום שלישי
שנה א'  +ב'
(בחירה)

שנה א' (חובה  +בחירה)

שנה ב' (חובה  +בחירה)

המחקר האיכותני
בהוראת המדעים
199-2-0044
8:00-12:00
דר' אוסאמה סוידאן
(קורס חובה שנה א')

מתודולוגיה מחקרית כמותית א'
129-2-2201
( 8:00-10:00שיעור)
פרופ' גיא רוט (מרצה)  /גב' טל לבקוביץ (מתרגלת)
( 11:00-12:00תרגול)
(קורס חובה שנה ב' – נתיב מחקרי)
בניין  72חדר ( 588שיעור)  /בניין  72חדר ( 125תרגול)

בניין  32חדר 309

תיאוריות למידה והקשרן להוראת המדעים
199-2-0091
12:00-14:00
דר' אילון לנגבהיים
(קורס חובה שנה א')

סוגיות בביולוגיה
סביבתית
199-2-0016

יסודות המתמטיקה
בהקשר הוראתי
199-2-0051

12:00-16:00
דר' גיא כהן

12:00-16:00
פרופ' מייקל פריד

(חובה במגמת הוראת
ביולוגיה שנה ב')

(חובה במגמת הוראת
מתמטיקה שנה ב')

בניין  14חדר -102

בניין  90חדר 237

בניין  32חדר 209

קורסי בחירה
במחלקה לחינוך
129.2.0423
129.2.0502
14:00-16:00

הערכת למידה בהוראת המדעים והמתמטיקה -
היבטים איכותיים וכמותיים
199-2-0171
14:00-16:00
דר' אילון לנגבהיים
(קורס חובה שנה א')
בניין  72חדר 217

חקר ניסיוני ותיאורטי
בהוראת המדעים
199.2.0042
16:00-18:00
דר' אילון לנגבהיים
(בחירה שנה א' ו-ב')
בניין  35חדר 404

קורסי בחירה
במחלקה לחינוך
129.2.0267
129.2.0017
16:00-18:00

למידה והוראה של מתמטיקה
ומדעים באמצעות כלים טכנולוגיים
199-2-0029
16:00-18:00
דר' אוסאמה סוידאן
(בחירה -שנה א' ו-ב')
בניין  35חדר 404

קורס בחירה במחלקה לחינוך
129.2.0266
18:00-20:00

•

קורס בחירה במחלקה
לחינוך
()129.2.0190
16:00-18:00
קורסי חובה כלליים

קורסי בחירה
במחלקה לחינוך
קורסי חובה מגמת ביולוגיה
129.2.0106
129.2.0314
קורסי בחירה
18:00-20:00
סמינר תיזה  :199-2-0046סטודנטים/ות במסלול המחקרי חייבים להירשם לסמינר תיזה .סה"כ כ 5 -מפגשים מרוכזים בימי ג' אחה"צ( .פרטים בהמשך)

קורסי חובה מגמת מתמטיקה

קורסי בחירה במחלקה לחינוך
שם קורס

מספר קורס

 – 129.2.0423סמסטר א'
מידע ודעת בחברה מקוונת
 – 129.2.4234סמסטר ב'
א'+ב'
 – 129.2.0502סמסטר א'
תיאוריות ביקורתיות
בסוציולוגיה של החינוך א'+ב'  – 129.2.0512סמסטר ב'
אלטרנטיבות בחינוך :מהלכה 129.2.0267
למעשה
129.2.0017
תיאוריות בסיסיות במנהל
החינוך
129.2.0314
מגדר וחינוך
כיצד אנו יודעים:
פרספקטיבה פסיכולוגית
מה שרואים משם לא רואים
מכאן? נקודות מבט שונות
על מערכת החינוך
סביבה לימודית ותרבותית
כגורם התפתחותי

מרצה

סמסטר

יום ושעה

כיתת לימוד

דר' איריס טבק

שנתי (רישום רק לסמ' א' /
העתקה אוטומטית לסמ' ב')
שנתי (רישום רק לסמ' א' /
העתקה אוטומטית לסמ' ב')
סמסטר א'

ג' 14:00-16:00

בניין  98חדר 201

ג' 14:00-16:00

בניין  72חדר 110

ג' 16:00-18:00

בניין  90חדר 129

סמסטר א'

ג' 16:00-18:00

בניין  28חדר 103

סמסטר א'

ג' 18:00-20:00

בניין  34חדר 303

סמסטר א'

ג' 18:00-20:00

בניין  28חדר 101

סמסטר א'

ד' 16:00-18:00

בניין  34חדר 210

סמסטר א'

ד' 18:00-20:00

בניין  28חדר 101

פרופ' הללי
פינסון
דר' גדעון דישון
פרופ' דורית
לביא טובין
דר' גל הרמט

129.2.0106

פרופ' מייקל
וינשטוק
פרופ' הללי
פינסון

129.2.0266

פרופ' מייקל
וינשטוק

129.2.0190

