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 תכנית הלימודים
 

 לפי המתווה המצורף: ארבעה סמסטריםהלימודים יתקיימו במבנה של יום אחד במשך  

 

 

 דגשים בארגון   מקום לימוד 
 ההוראה 

 סמסטר שם הקורס  ז"נק שעות  שם מרצה מוצע

 ג  מתודיקה בהוראת המקצוע  2  2  בן זהבד"ר ענת    מכללה 

 -עדין ד"ר אביגיל    מכללה 
 סורקיס

 ג   לימודים תכניות של והערכה פיתוח 2  2 

ד"ר ימאמה עבד    מכללה 
 אלקאדר

 ג  הערכה בחינוך  2  2 

 ג    בטיחות וביטחון במוסדות חינוך ללא  2  דרך מכון מופ"ת   מכללה 

 דגשים בארגון   מקום לימוד 
 ההוראה 

 סמסטר שם הקורס  ז"נק שעות  מרצהשם 

 א  תורת ההוראה  2  2  אחמד וליד אבוד"ר   מכללה 

 א  מבוא לסוציולוגיה של החינוך  2  2  ד"ר סלאח ותד  מכללה 

קותיבה ד"ר   מכללה 
 אגבארייה

 א  מבוא לפסיכולוגיה של החינוך  2  2 

 מעבדה  
פיצול לפי  

 התמחויות

מטעם מרצה 
 המפמ"ר

 2  2 

 המקצועות להוראת מבוא
 תת במגמה ההתנסותיים העיוניים

 א  הנדסת בניין() 1 מגמה

 מעבדה  
פיצול לפי  

 התמחויות

מטעם מרצה 
 המפמ"ר

 2  2 

 המקצועות להוראת מבוא
 תת במגמה ההתנסותיים העיוניים

 א  (הנדסת תוכנה) 2 מגמה
 א  ת עתיד מבוא להוראה מוט 2  2  אבי שוורץ ד"ר   מכללה 

 א  סיכום  12  12        
 דגשים בארגון   מקום לימוד 

 ההוראה 
 סמסטר שם הקורס  ז"נק שעות  

 ב  מבוא לפילוסופיה של החינוך  2  2  פרופ' סובחי ריאן   מכללה 
מר פלג דור חיים    מכללה 

 )תואר שני(
 ב  פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות  2  2 

 ב  מיקרו הוראה  2  2  ד"ר  היפאא מג'אדלה   מכללה 

 מעבדה  
לפי פיצול  

 התמחויות

מטעם מרצה 
 המפמ"ר

 2  2 

 בחינוך תחומיים בין פרוייקטים
הנדסת ) 1 מגמה תת הטכנולוגי

 ב  בניין(

 מעבדה  
פיצול  לפי 
 התמחויות

מטעם מרצה 
 המפמ"ר

 2  2 

 בחינוך תחומיים בין פרוייקטים
הנדסת ) 2 מגמה תת הטכנולוגי

 ב  תוכנה(

   מכללה 

 ד"ר  אבי שוורץ

 2  2 

 של וסביבות שיטות מינהל
 חדשנות, עתיד מוטת הוראה
 ב  ) start-up( הזנק בסביבת הוראה

 ב  סיכום  12  12        
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 ג   1התנסות מעשית  6  4  ד"ר איאד דקידק בבתי הספר  בתי ספר 

 ג  סיכום  12  12        

 דגשים בארגון   מקום לימוד 
 ההוראה 

 סמסטר שם הקורס  ז"נק שעות  

 ד  סמינר במחקר חינוכי  2  2  ד"ר עביר ותד   מכללה 

 ד   שיטות מחקר איכותניות 2  2  רמי אדוטד"ר    מכללה 
חברה מאושרת מטעם    מכללה 

 משרד הבריאות 
 ד   עזרה ראשונה ללא  2 

 ד   2התנסות מעשית  6  4  ד"ר יוסף אלעמור בבתי הספר  בתי ספר 

 מכללה 

 ד"ר  אבי שוורץ 

 2  2 

 על במוסדות הוראה
 ב"בחט הוראה, תיכוניים

 -א למידה, לתחרויות הכנה
 ב  . פורמאלית

 ד  סיכום  12  12        

 


