
 א'שנה  – מערכת שעות לדוגמא -תואר שני בחינוך סביבתי 
 הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע, למשך שנתיים

 סמסטר ב' -שנה א'  סמסטר א' -שנה א'  שעה

 אלישיב רינת ארביבד"ר  - שיטות מחקר כמותיות דפנה גןד"ר  - אקולוגית לאזרחות סביבתיתמחשיבה  -סמינריון  8:30-10:00

 דפנה גן ד"ר - קולוגית לאזרחות סביבתיתמחשיבה א אדיב גלד"ר  -חברה מדעים וקהילה  -סמינריון עיוני  10:15-11:45

 הפסקה הפסקה 12:15-13:45

 נירית אסףד"ר  - תבונת ההתבוננות 14:15-15:45
 ב'ו קורס בחירה שנה א'

 אדיב גלד"ר  - הביוספרה בעידן של משבר סביבתי

 ב'ו קורס בחירה שנה א'. אפרת לויד"ר  -אקו תרפיה  איריס אלקחרד"ר  - משמירת טבע לקיימות 16:00-17:30

איריס . ד"ר שנתי אחת שבועיים(קורס ) - שיטות מחקר איכותני איריס אלקחר. ד"ר שנתי אחת שבועיים(קורס ) - שיטות מחקר איכותני 17:45-19:15
 אלקחר

  חוץ מערכתקורסי 
 סיורים( 4-הקורס בנוי מ -ובחופשת חנוכה  סמסטר א'דפנה גן )לפני ד"ר אדיב גל/ ד"ר  – תזה + קורס סיורים לשנה ב - ערכות אקולוגיות חברתיותמ

 לשנה א'  שנתי קורס בחירה -דפנה גן ד"ר אורן פזמוני לוי וד"ר  -קורס מקוון בינלאומי  -אקלים במבט גלובלי  שינויי

 + תזה( אדיב גל )קורס סיורים בחופשת סמסטר לשנה ב'ד"ר  -משאבי טבע בעידן של משבר סביבתי 

  



 ב'שנה  – מערכת שעות לדוגמא -תואר שני בחינוך סביבתי 
 הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע, למשך שנתיים

 סמסטר ב' -שנה ב'  סמסטר א' -שנה ב'  שעה

 איריס אלקחרד"ר דפנה גן וד"ר  -סדנה סביבתית  אפרת לוי - אתיקה סביבתית 8:30-10:00

חול יומיים בבנוסף שומם )יגיים ויועקרונות אקול -הביולוגי  המגוון איריס אלקחרד"ר גן ודפנה ד"ר  - סדנה סביבתית 10:15-11:45
 אדיב גלד"ר  -המועד פסח( 

 הפסקה הפסקה 12:15-13:45

 נירית אסףד"ר  - תבונת ההתבוננות 14:15-15:45
 ב'ו קורס בחירה שנה א'

 שנה ב'קורס בחירה , נטע בר יוסףד"ר  - ספרות וזבל

 ב'ו קורס בחירה שנה א', אפרת לויד"ר  -אקו תרפיה  איריס אלקחרד"ר  - משמירת טבע לקיימות 16:00-17:30



 תזה – מערכת שעות לדוגמא -תואר שני בחינוך סביבתי 
 הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע, למשך שנתיים

 סמסטר ב' -תזה  סמסטר א' -תזה  שעה

  -טות מחקר כמותיות מתקדם ב' שי 10:15-11:45
 רינת ארביב אלישיב ד"ר 

חול המועד יומיים בבנוסף )שומם יגיים ויועקרונות אקול -הביולוגי  המגוון
 אדיב גלד"ר  -פסח( 

 הפסקה הפסקה 12:15-13:45

   דפנה גןד"ר  - נריון מחקרי בחינוך סביבתייסמ 14:15-15:45

איריס אלקחר ד"ר  - סדנת מחקר מלווה תזה ושיטות מחקר איכותניות ב' איריס אלקחרד"ר  - משמירת טבע לקיימות 16:00-17:30
 עמוס דרייפוספרופ' ו

 )אחת לשבועיים( -תזהסדנת מחקר מלווה  17:45-19:15
 עמוס דרייפוספרופ' איריס אלקחר וד"ר 

 נמרוד אלוניפרופ'  - אתיקה דמוקרטיה וחינוך

 


