
 )לא סופי(   2022.96.מעודכנת לתאריך  –  ג' תשפ" אמערכת שעות סמסטר 
 

 בעמוד הבא...  –  חינוךבקורסי בחירה נוספים   •

 רביעי  יום  לישי שיום  ראשון יום 

 
 

  
 המחקר האיכותני 
 בהוראת המדעים 

199-2-0044   
8:00-12:00 

 דר' אוסאמה סוידאן 
 )קורס חובה שנה א'( 

 
 211חדר   72בניין 

 מתודולוגיה מחקרית כמותית א'  
129-2-2201 

 )שיעור(   8:00-10:00
 122חדר  72בניין 

 )תרגול(   10:00-11:00
 115חדר  72בניין 

 

 גב' טל לבקוביץ 
 שנה ב'  )קורס חובה 

 ( נתיב מחקרי –

 מדע ומתמטיקה   מוטיבציה ולמידת
199-2-0064 
10:00-12:00 

 דר' אילון לנגבהיים 
 ( שנה ב'  –בחירה )

 242חדר  90בניין 

  
 

 בביולוגיה סביבתית סוגיות 
199-2-0016 
12:00-14:00 

 פרופ' אורית בן צבי אסרף 
 ב'( א'+)חובה במגמת הוראת ביולוגיה שנה 

 (במתמטיקה בחירה שנה א'  )
 242חדר  90בניין 

 
 

 יסודות המתמטיקה 
 בהקשר הוראתי 
199-2-0051 
12:00-16:00 

 פרופ' מייקל פריד 
 )חובה במגמת הוראת  

 ( שנה ב'מתמטיקה  
 

 3חדר  34בניין 

 
 

היבטים הוראתיים בכיתה  
 טכנולוגית 

199-2-0143 
14:00-16:00 

 דר' אוסאמה סוידאן 
 ( ב' -ו )בחירה שנה א' 

 209חדר  34בניין 

 הערכת למידה בהוראת המדעים והמתמטיקה  
 היבטים איכותיים וכמותיים   -

 199-2-0171 
14:00-16:00 

 דר' אילון לנגבהיים 
 )קורס חובה שנה א'(  

 242חדר  90בניין 
 ----------------- 

יסודות פדגוגיים  
 בהוראת הפיסיקה 

199-2-0181 
17:00-19:00 

 נק"ז(  2)
 דר' אילון לנגבהיים 

 ( ב' -ו )בחירה שנה א' 
 113חדר  32בניין 

 אתגר אוריינות האקלים 
 בחינוך המדעי  

 
0133 -199-2 

16:00-18:00 
 צבי אסרף פרופ' אורית בן 

 ( ב' -ו )בחירה שנה א' 
 

 122חדר  72בניין 

 למידת מדע  – "מוקפים במדע" 
 בסביבת הלימוד החוץ כיתתית  

 הבלתי פורמאלית  
199-2-0076 
16:00-18:00 

 פרופ' אורית בן צבי אסרף 
 ( ב' -ו )בחירה שנה א' 

 
   109חדר  74 בניין

מה שרואים משם לא רואים  
מכאן? נקודות מבט שונות על  

 מערכת החינוך
129-2-0190 
16:00-18:00 

 פרופ' הללי פינסון 
 ( ב' -ו )בחירה שנה א' 

 
 210חדר  72בניין 



 

 קורסי בחירה בחינוך
 

 כיתת לימוד  יום ושעה סמסטר  מרצה מספר קורס  שם קורס 

 324חדר   90בניין  12:00-14:00ג'  סמסטר א'  דר' עידית פסט 129.2.0641 הורים -בית ספר ייחס

מידע ודעת בחברה מקוונת 

 א'+ב' 

 סמסטר א' – 129.2.0423

 סמסטר ב' – 129.2.4234

שנתי )רישום רק לסמ' א' /   דר' איריס טבק

 העתקה אוטומטית לסמ' ב'(

 טרם ניתנה כיתה 14:00-16:00ג' 

תיאוריות ביקורתיות  

 בסוציולוגיה של החינוך א'+ב'

 סמסטר א' – 129.2.0502

 סמסטר ב' – 129.2.0512

פרופ' הללי  

 פינסון 

שנתי )רישום רק לסמ' א' /  

 העתקה אוטומטית לסמ' ב'(

 303חדר   34בניין  14:00-16:00ג' 

שיח ולמידה: לקראת הוראה 

 דיאלוגית א'+ב'

 סמסטר א' – 129.2.0442

 סמסטר ב' – 129.2.0452

שנתי )רישום רק לסמ' א' /   דר' עליזה סיגל

 העתקה אוטומטית לסמ' ב'(

 טרם ניתנה כיתה 16:00-18:00ג' 

תיאוריות בסיסיות במנהל 

 החינוך

פרופ' דורית   129.2.0017

 לביא טובין 

 303חדר   34בניין  16:00-18:00ג'  סמסטר א' 

יודעים: פרספקטיבה כיצד אנו 

 פסיכולוגית 

פרופ' מייקל   129.2.0106

 וינשטוק

 122חדר   72בניין  18:00-20:00 ג' סמסטר א' 

להכיר, להבין ולהתמודד עם 

ילדים בעלי צרכים מיוחדים 

 במסגרת הכיתה 

 209חדר   72בניין  18:00-20:00 ג' סמסטר א'  דר' קרן אילות  129.2.0881

פרופ' סראב   129.2.0522 ותעסוקה מגדר, השכלה 

 קוידר -אבורביעה

 טרם ניתנה כיתה 12:00-14:00ד'  סמסטר א' 

משחקים בחינוך: מהפכה או 

 אופנה חולפת? 

 טרם ניתנה כיתה 14:00-16:00ד'  סמסטר א'  דר' גידי דישון  129.2.0209

מה שרואים משם לא רואים 

מכאן? נקודות מבט שונות על 

 מערכת החינוך

פרופ' הללי   129.2.0190

 פינסון 

 210חדר   72בניין  16:00-18:00ד'  סמסטר א' 

 

סביבה לימודית ותרבותית  

 כגורם התפתחותי 

פרופ' מייקל   129.2.0266

 וינשטוק

 122חדר   72בניין  18:00-20:00ד'  סמסטר א' 

 


