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10:00-8:30

סמסטר א'

סמסטר ב'

ד"ר עדי שרעבי
היענות לשונות לומדים  -הכלה והשתלבות

פרופ' נמרוד אלוני
אתיקה ,דמוקרטיה וחינוך

סמינריון אמפירי
11:45-10:15

ד"ר סיגל חן  -הוראה בסביבה עתירת טכנולוגיות בחינוך
ד"ר נגה חרמון  -הערכה בית ספרית :לומדים ,מורים ,פרוייקטים
ד"ר סיגל עוזרי  -שינויים תקופתיים ודוריים והשלכותיהם על החינוך
ד"ר נורית דביר  -סיפורי חיים ככלי לחקר עולמם של מורים
ד"ר מיכל ווסר  -סוגיות מתקדמות בהוראה
התמחויות :מדעי הרוח ,אמנות ועיצוב,
תקשורת וקולנוע ,ניהול עיסקי
התמחות אנגלית:
יאיר אור  -מבחנים בשפה זרה

13:45-12:15

ד"ר יובל פז  -דילמות בהוראה
התמחויות :מדעי הרוח ,אמנות ועיצוב,
תקשורת וקולנוע ,ניהול עיסקי
התמחות אנגלית:
ד"ר מירב בדש  -דקדוק פדגוגי

ד"ר קובי דביר  -סוגיות בהוראת האזרחות
אדיבה ליברמן  -סוגיות בהוראת המתמטיקה
תמר רוזמן  -סוגיות בהוראת ביולוגיה

15:45-14:15

ד"ר טל שמר-אלקיים  -גיל ההתבגרות

ד"ר רועית דהן  -תהליכים קבוצתיים בכיתה

17:30-16:00

ד"ר סיגל חן  -הערכה של תוצרי למידה

ד"ר תמי הופמן  -מערכת החינוך בחברה
הישראלית

19:15-17:45

ד"ר ניסים אבישר  -אישיות המורה בסביבות
מגוונות
ד"ר יהודה בן אוריה  -חשיבה  -היבטים
התפתחותיים
ד"ר רוני בן דב  -רגשות בהוראה

ד"ר דינה חרובי  -חינוך ומגדר
נעמה גולדברג  -קבוצות בסיכון במערכת
החינוך
ג'ודי לזר רוזנצוויג  -עקורנות ואסטרטגיות
התנהוגותיים בסביבות
חינוכיות

ד"ר קובי דביר  -סדנת סיורים
חוץ מערכת
קורס מלווה מעורבות חברתית
מקרא:

אשכול חינוך  -קורסי חובה
אשכול פדגוגיה ומתודיקה  -קורסי חובה
קורסי בחירה בחינוך
מתודולגיה מחקירית
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11:45-10:15

ד"ר סיגל חן  -הוראה בסביבה עתירת טכנולוגיות בחינוך
ד"ר נגה חרמון  -הערכה בית ספרית :לומדים ,מורים ,פרוייקטים
ד"ר סיגל עוזרי  -שינויים תקופתיים ודוריים והשלכותיהם על החינוך
ד"ר נורית דביר  -סיפורי חיים ככלי לחקר עולמם של מורים
ד"ר יובל פז  -דילמות בהוראה
התמחויות :מדעי הרוח ,אמנות ועיצוב ,תקשורת
וקולנוע ,ניהול עיסקי

ד"ר מיכל ווסר  -סוגיות מתקדמות בהוראה
התמחויות :מדעי הרוח ,אמנות ועיצוב ,תקשורת
וקולנוע ,ניהול עיסקי

התמחות אנגלית:
יאיר אור  -מבחנים בשפה זרה

התמחות אנגלית:
ד"ר מירב בדש  -דקדוק פדגוגי

13:45-12:15
ד"ר קובי דביר  -סוגיות בהוראת האזרחות
אדיבה ליברמן  -סוגיות מתקדמות בהוראת המתמטיקה
תמר רוזמן  -סוגיות בהוראת ביולוגיה
 15:45-14:15ד"ר רועית דהן  -אתיקה ,דמוקרטיה וחינוך

ד"ר טל שמר-אלקיים  -גיל ההתבגרות

 17:30-16:00ד"ר תמי הופמן  -מערכת החינוך בחברה
הישראלית

ד"ר סיגל חן  -הערכה של תוצרי למידה

ד"ר ניסים אבישר  -אישיות המורה בסביבות
מגוונות
 19:15-17:45ד"ר יהודה בן אוריה  -חשיבה  -היבטים
התפתחותיים
ד"ר רוני בן דב  -רגשות בהוראה

ד"ר דינה חרובי  -חינוך ומגדר
נעמה גולדברג  -קבוצות בסיכון במערכת
החינוך
ג'ודי לזר רוזנצוויג  -עקורנות ואסטרטגיות
התנהוגותיים בסביבות
חינוכיות

ד"ר קובי דביר -סדנת סיורים
חוץ מערכת
קורס מלווה מעורבות חברתית
מקרא:

אשכול חינוך  -קורסי חובה
אשכול פדגוגיה ומתודיקה  -קורסי חובה
קורסי בחירה בחינוך
מתודולגיה מחקירית

