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ס”בס”אס”בס”א 

8:30-

10:00

 הדרכה פדגוגית

 ד"ר ירון ונסובר - היסטוריה + ספרות+מקרא

 ד"ר קובי דביר - אזרחות

 ד"ר מלכה זנדברג - תקשורת וקולנוע

  אנט נאמן -  אומנות ועיצוב
 עמי אברג'יל - מתמטיקה

אורלי לניאדו - ניהול עסקי

ד"ר חוה בן חורין - ביולוגיה

10:15-

11:45

12:15-

13:45

 סמינריון עיוני - בחירה:  

   פרופ' נמרוד אלוני - חינוך הומניסטי
 ד"ר אמנון יובל - תקשורת, אידיאולוגיה וחינוך בעידן הגלובליזציה 

ד"ר חיים חיון - דילמות חינוכיות לאור המקורות המקראיים

14:15-

15:45

ד"ר נטע ארנון שושני - שיטות מחקר 

איכותניות  
ד”ר עדי שרעבי- היענות לשונות לומדים - ד"ר ענת גריס - שיטות מחקר כמותיותד"ר ענת גריס - שיטות מחקר כמותיות

הכלה והשתלבות, א’ 

16:00-

17:30

ד”ר עדי שרעבי - היענות לשונות לומדים - ד"ר מיכל ווסר - ניהול והנהגת כיתה 

הכלה והשתלבות, א’ 
ד"ר נטע ארנון שושני - שיטות מחקר 

איכותניות  

ד"ר מיכל ווסר - ניהול והנהגת כיתה 

17:45-
19:15

ד”ר תמי זיפרט - הוראה בסביבות למידה 
חדשניות

שיעור בחירה :

ד"ר אפרת לוי - חינוך לאחריות

ד"ר דורית ברחנא לורנד - אומנות, תרבות, חינוך

נעמה גולדברג - נוער בסיכון

ד”ר מיקי קריץ - הוראה בסביבות למידה 
חדשניות

שיעור בחירה :

ד"ר אפרת לוי - חינוך לאחריות

ד"ר דורית ברחנא לורנד - אומנות, תרבות, חינוך

נעמה גולדברג - נוער בסיכון

מערכת התכנית M.Teach - תשפ”א שנה א’ - יום א'
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מערכת התכנית M.Teach - תשפ”א שנה א’ - ימי התנסות מעשית

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’

8:30-
10:00

  ד"ר ירון ונסובר - היסטוריה + ספרות + מקרא
         ד"ר קובי דביר - אזרחות

אנט נאמן - אמנות ועיצוב
אורלי לניאדו - ניהול עסקי 

 רות אלמוג - אנגלית
ד"ר מלכה זנדברג - תקשורת וקולנוע 

 עמי אברג'יל - מתמטיקה     
ד"ר חוה בן-חורין - ביולוגיה

10:15-
11:45

12:15-
13:45

14:15-
15:45

   

 רות אלמוג - דרכי הוראה, אנגלית
16:00-
17:30

   


