
יתכנו שינויים

08:00-09:0008:00-09:00

09:00-10:0009:00-10:00

10:00-11:0010:00-11:00

11:00-12:0011:00-12:00

12:00-13:0012:00-13:00

13:00-14:0013:00-14:00

14:00-15:0014:00-15:00

15:00-16:0015:00-16:00

16:00-17:0016:00-17:00

17:00-18:0017:00-18:00

18:00-19:0018:00-19:00

19:00-20:0019:00-20:00

08:00-09:0008:00-09:00

09:00-10:0009:00-10:00

10:00-11:0010:00-11:00

11:00-12:0011:00-12:00

12:00-13:0012:00-13:00

13:00-14:0013:00-14:00

14:00-15:0014:00-15:00

15:00-16:0015:00-16:00

16:00-17:0016:00-17:00

17:00-18:0017:00-18:00

18:00-19:0018:00-19:00

19:00-20:0019:00-20:00

יום גיום א

:פרקטיקום

סדנה מלווה+ התנסות 
לאוו ) היא על פי מערכת השעות של המורה המכשיר ההתנסות * 

.('דווקא יום א

.ההתנסות מתקיימת גם בחופשת הסמסטר

 תלוי בית ספר 13:30/14:00בשעה ',  בימי אסדנה מלווה*

(הסדנה לא מתקיימת בחופשת הסמסטר)

130-1-0096

12
חקר הפרקטיקה

130-1-0079

רחלי דיוויס

:יתקיים בתאריכים הבאים

08.03.22

29.03.22

26.04.22

17.05.22

 שעות מקוון6+ 

קשיי למידה , לקויות למידה

ומצויינות בלמידה

130-1-0019

לילי טלדן

:יתקיים בתאריכים הבאים

15.03.22

05.04.22

03.05.22

24.05.22

. שעות מקוון6+ 

מוטיבציה ורגשות בכיתה

130-1-0185

,(מקוון) 900.5.5001 ,הלומדה להכרת הנהלים למניעת הטרדה מינית

(בלעדיה לא ניתן לקבל זכאות לתעודה, חשוב להירשם) חובה לכל הסטודנטים גם אם ביצעו אותה בתואר

הערכה ושימושיה במסגרת 

עבודת המורה בכיתה

130-1-0059

ענת שריד

:יתקיים בתאריכים הבאים

01.03.22

22.03.22

12.04.22

10.05.22

. שעות מקוון6+ 

2

2

2

התנסות
. ('לאוו דווקא יום ג)ההתנסות היא על פי מערכת השעות של המורה המכשיר 

.ההתנסות מתקיימת גם בחופשת הסמסטר

למידה הוראה פדגוגיה ואידיאולוגיות חינוכיות

130-1-0142

ר דפנה ניסים"ד

התמודדות חינוכית עם תוקפנות

130-1-0112
2

מפגשי השלמה לקורס חקר הפרקטיקה - 03-06/07/22- קורס מרוכז 

ז" נק2- התמודדות חינוכית עם גזענות  - 23-26/06/22- קורס מרוכז 

ר רועי זילברברג"ד - 130-1-0130

'סמסטר ב- סדנה דידקטית 

:יש להירשם לסדנה הרלוונטית לתחום הדעת

130-1-0094- אומנות * 

130-1-1341- ספרות * 

130-1-2741- פסיכולוגיה * 

130-1-1331- ביולוגיה * 

130-1-0050- אזרחות * 

130-1-1411- אנגלית * 

130-1-0062- ניהול עסקי * 

יעודכן בהמשך- מלונאות * 

3

2

קמפוס אילת- ב "סמסטר ב תשפ- מערכת שעות 

יום גיום א

:פרקטיקום

סדנה מלווה+ התנסות 
לאוו ) היא על פי מערכת השעות של המורה המכשיר ההתנסות * 

.('דווקא יום א

.ההתנסות מתקיימת גם בחופשת הסמסטר

 תלוי בית ספר 13:30/14:00בשעה ',  בימי אסדנה מלווה*

(הסדנה לא מתקיימת בחופשת הסמסטר)

130-1-0086

4

'סמסטר א- סדנה דידקטית 

:יש להירשם לסדנה הרלוונטית לתחום הדעת

130-1-0093- אומנות * 

130-1-1241- ספרות * 

130-1-2731- פסיכולוגיה * 

130-1-1221- ביולוגיה * 

130-1-0040- אזרחות * 

130-1-1301- אנגלית * 

130-1-0052- ניהול עסקי * 

יעודכן בהמשך- מלונאות * 

12

3

קמפוס אילת- ב "סמסטר א תשפ- מערכת שעות 


