מערכת שעות סמסטר ב' תשפ"ב – מעודכנת לתאריך ( 14.3.2022לא סופי)
יום שני

יום שלישי

שנה א'  +ב' (בחירה)

שנה א'  +ב' (בחירה)

יום רביעי
שנה ב' (חובה  +בחירה)

שנה א' (חובה  +בחירה)

מתודולוגיה מחקרית כמותית ב'
129-2-2211
( 8:00-10:00שיעור)
פרופ' גיא רוט (מרצה)
( 11:00-12:00תרגול)
גב' טל לבקוביץ (מתרגלת)
(קורס חובה שנה ב' – נתיב מחקרי)

הוראת מדע וטכנולוגיה
בסביבה מתוקשבת
199-2-0014
10:00-12:00
דר' אילון לנגבהיים
(קורס חובה שנה א')
בניין  35חדר 404

קורסי בחירה במחלקה לחינוך
12:00-14:00
קורסי בחירה במחלקה לחינוך
14:00-16:00

מערכות מורכבות
ומודלים מבוססי סוכנים
בהוראת המדעים
199.2.0052
16:00-18:00
דר' אילון לנגבהיים
(בחירה -שנה א' ו-ב')

מחקר איכותני
מתקדם בחינוך מדעי
199-2-0069
16:00-18:00
דר' אוסאמה סוידאן
(בחירה -שנה א' ו-ב')

בניין  35חדר 404

בניין  72חדר 123

קורסי בחירה
במחלקה לחינוך
16:00-18:00

קורסי בחירה במחלקה לחינוך
18:00-20:00
•

בניין  72חדר ( 588שיעור)  /בניין  72חדר ( 125תרגול)

מבוא לנושאים מחקריים
בהוראת המתמטיקה
199-2-0031
12:00-16:00
דר' אוסאמה סוידאן
(חובה במגמת הוראת
מתמטיקה שנה א')

נושאים נבחרים בביולוגיה
ופיזיולוגיה בהוראת המדעים
199-2-0054
12:00-16:00
דר' גיא כהן
(חובה במגמת הוראת
ביולוגיה שנה א' ו-ב')

מספרים ,אלגברה
וטרנספורמציות בהקשר הוראתי
199-2-0061
12:00-16:00
פרופ' מייקל פריד
(חובה במגמת הוראת מתמטיקה
שנה ב')

בניין  90חדר 326

בניין  72חדר 504

בניין  34חדר 205

מחקרי למידה והוראה בהקשר של מבנה החומר
ואנרגיה
199.2.0090
16:00-18:00
דר' אילון לנגבהיים
(בחירה -שנה א' ו-ב')
בניין  72חדר 489

קורסי בחירה במחלקה לחינוך
18:00-20:00

קורסי בחירה במחלקה לחינוך
16:00-18:00
קורסי חובה כלליים
קורסי חובה מגמת מתמטיקה
קורסי חובה מגמת ביולוגיה
קורסי בחירה

סמינר תיזה  :199-2-0046סטודנטים במסלול המחקרי חייבים להירשם לסמינר תיזה .סה"כ כ 6 -מפגשים מרוכזים בימי ג' בין השעות 14:00-16:00

קורסי בחירה במחלקה לחינוך
שם קורס

מספר קורס

מרצה

סמסטר

יום ושעה

כיתת לימוד

שיח ואינטראקציה בכיתה

129.2.682

דר' ע .סיגל

סמסטר ב'

ג' 12:00-14:00

בניין  90חדר 229

יחסי בית ספר-הורים

129.2.0641

דר' עידית פסט

סמסטר ב'

ג' 12:00-14:00

בניין  90חדר 328

 – 129.2.4234סמסטר ב'

דר' איריס טבק

שנתי  -העתקה אוטומטית
לסמסטר ב'
שנתי  -העתקה אוטומטית
לסמסטר ב'
סמסטר ב'

ג' 14:00-16:00

בניין  90חדר 229

ג' 14:00-16:00

בניין  72חדר 110

ג' 16:00-18:00

בניין  28חדר 104

129.2.0099

פרופ' מייקל
וינשטוק
מר אייל ברגר

סמסטר ב'

ג' 16:00-18:00

בניין  90חדר 229

סמסטר ב'

ג' 18:00-20:00

בניין  34חדר 103

להכיר ,להבין ולהתמודד עם
ילדים בעלי צרכים מיוחדים
במסגרת הכיתה
פדגוגיות ביקורתיות בחיי
היום יום של בית הספר
אקלים חינוכי בבית הספר

129.2.0881

דר' קרן אילות

סמסטר ב'

ג' 18:00-20:00

בניין  90חדר 328

129.2.0287
129.2.0591

דר' גליה
זלמנסון
דר' מוטי בניטה

סמסטר ב'

ד' 16:00-18:00

בניין  72חדר 122

סמסטר ב'

ד' 16:00-18:00

בניין  90חדר 324

חינוך בלתי פורמאלי

129.2.1281

דר' גליה
זלמנסון

סמסטר ב'

ד' 18:00-20:00

טרם שובצה כיתה

מידע ודעת בחברה מקוונת
א'+ב'
 – 129.2.0512סמסטר ב'
תיאוריות ביקורתיות
בסוציולוגיה של החינוך א'+ב'
129.2.0084
מדיניות חינוכית
תהליכי למידה בסביבה
הבית ספרית
משפט וחינוך

129.2.0295

פרופ' הללי
פינסון
דר' יריב פניגר

