מערכת שעות סמסטר חורף תשפ"ג ( 01.2022תאריכי הסמסטר )25.10.2022-26.01.2023
** מערכת השעות נתונה לשינויים
קורסי הסמכה -ייעודי לתעודת הוראה ,תוכניות מבטים.
יום ושעת
הרצאה

כיתה

 -214011מבוא לחינוך 1

3.0

פרופ' אילת
ברעם צברי

ג' 16.30-19.30

220

 -214092התנסות קלינית
בהוראה א'

5.0

דר' איריס זודיק

בבתי ספר

קורס

ניקוד מרצה

מתרגל

יום ושעת תרגול

כיתה

מועדי בחינה

הערות

מועד א' 07.02.2023
מועד ב' 14.03.2023

בשבוע הראשון לסמסטר
המפגש פנים אל פנים.
** היברידי עם 216126

*מדריכים
פדגוגיים על פי
הרשימה מטה

סינכרוני יום ב'
17.30-19.30

 -214132דרכי הוראת
המתמטיקה בחט"ב

3.0

דר' איריס זודיק

ג' 08.30-12.30

300

דר' איריס זודיק

ג' 10.30-12.30

300

 -214301דרכי הוראת
הפיזיקה 1

3.0

גב' גילית פורת

ג' 12.30-14.30

105

מר תום ישראלי

ג' 14.30-16.30

105

מועד א' 31.01.2023
מועד ב' 28.02.2023

 -214401דרכי הוראת
הכימיה 1

3.0

דר' שירלי
אברג'ל

ג' 08.30-10.30

302

דר' גבי שוורץ

ג' 10.30-12.30

302

מועד א' 14.02.2023
מועד ב' 09.03.2023

 -214501דרכי הוראת
הביולוגיה 1
 -214607דרכי הוראת
מו"ט בחט"ב
 -214806דרכי הוראת
תכן הנדסי

3.0

דר' דינה
ציבולסקי
פרופ/ח מירי
ברק

ג' 12.30-14.30

101

גב' אנה פשניצ'ני
מאמו

ג' 14.30-16.30

101

ג' 08.30-10.30

220

ג' 10.30-12.30

220

3.0

דר' דן קופרמן

ג' 08.30-10.30

301

ג' 10.30-12.30

301

 -214901דרכי הוראת
מדמ"ח 1

3.0

דר' רינת רוזנברג
קימה

ג' 12.30-14.30

300

ג' 14.30-16.30

300

3.0

דר' משה
גרינהולץ

ההתנסות מתחילה
ב01.09.2022 -

*מדריכים פדגוגים :הכלה ושילוב -גב' ויסאל גנאים ,מתמטיקה -דר' אורטל ניצן ,גב' יסמין גרה בדראן ,ה .פיזיקה -דר' עירית אהרון ומר סאלח פראג' ,ה .כימיה ומוט"ל -דר' אורית הרשקוביץ ,ה.
ביולוגיה -דר' מאשה צאושו ,ה .מדמ"ח , -חינוך הנדסי -דר' אלכס פולישוק ומר שי ישראלי.
** היברידי -הוראה שבוע-שבוע :שבוע ראשון נפגשים פא"פ בקורס  , Xבקורס  Yמקבלים הקלטה  /מטלה וכו' ,שבוע שני נפגשים פנים אל פנים בקורס  Yומקבלים הקלטה  /מטלה בקורס .X

קורסים משותפים -תואר ראשון ותארים מתקדמים
ניקוד מרצה

קורס

יום ושעת
הרצאה

כיתה

 -216003מוח וחינוך
לקויות למידה בילדים

2.0

פרופ/ח ציפי הורוביץ
קראוס

אסינכרוני

 -216028עיצוב משחקי
למידה

2.5

פרופ/ח עדו רול

ג' 12.30-14.30

220

 -216110הוראת
המדעים זיקה להוראת
הטכנולוגיה

2.0

דר' ארי גרו

ג' 10.30-12.30

107

 -216117תקשורת
המדע

2.5

פרופ' אילת ברעם צברי

ג' 16.30-18.30

220

 -216125גישות
מתקדמות להערכה
בחינוך מתמטי

2.5

דר' זהבית כהן

ג' 16.30-18.30

300

 -216126סדנת התנסות
במדע בליווי מחקר
פעולה

3.0

דר' שירלי אברג'ל
דר' אורית הרשקוביץ

ג' 16.30-19.30

302

 -216135סוגיות
מתקדמות בהוראת
המתמטיקה

3.0

פרופ/ח עינת הד מצויינים

ג' 16.30-19.30

300

שימו

סמינר פקולטי (קולקוויום) יתקיים בימי ג' 14.30-15.30

מתרגל

יום ושעת תרגול

כיתה מועדי בחינה

ב' 08.00
מקוון סינכרוני
מר יהונתן בן
דוד

גב' הדס
הנדלמן

ג' 15.30-16.30

הערות
התרגיל אחת לשבועיים

220

ג' 18.30-19.30

220

** היברידי עם 214011

ג' 18.30-19.30

300

** היברידי עם 216135
בשבוע הראשון לסמסטר המפגש יהיה א-
סינכרוני ,שבוע שני פנים אל פנים.
** היברידי עם  214011להסמכה
** היברידי עם  218329לתארים המתקדמים

300

** היברידי עם 216125

קורסים תארים מתקדמים
קורס

ניקוד

מרצה

יום ושעת הרצאה

 -218122סמינר במחקר
חינוכי 1

2.0

פרופ' מירי ברק

ג' 12.30-14.30

 -218131פרויקט פיתוח
תכ"ל במדע וטכנ'
 -218143נושאים נבחרים
בהערכת לומדים
218322
 מחקר איכותני היבטיםתיאורטיים

5.0

פרופ' אורית
חזן
פרופ' אורית
חזן

בהנחייה אישית
ב' 08.30-10.30
מקוון סינכרוני

2.0

פרופ' טלי טל

ג' 10.30-12.30

309

2.0

פרופ' יהודית
דורי

ג' 15.30-16.30

302

 -218329פיתוח והערכה
מיומנויות בינאישיות

שימו

2.0

סמינר פקולטי (קולקוויום) יתקיים בימי ג' 14.30-15.30

כיתה

מתרגל

יום ושעת תרגול

כיתה

מועדי בחינה

הערות

243
חדר ישיבות קומת
כניסה

דר' שחף יואל
רוקר

ג' 16.30-18.30

302

בשבוע הראשון לסמסטר המפגש יהיה
פנים אל פנים.
** היברידי עם 216126

