
א. לימודי חינוך:

שם הקורסאשכול 

פרויקט מוח ולמידה (במקום חינוך ערכי+ פילוסופיה וסוציולוגיה של 

החינוך+המעבר מהגן לביה"ס
התמודדות עם בעיות משמעת- סדנא

חינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

פסיכולוגיה התפתחותית- מקוון

הוראת הקריאה- מקוון

מוכנות לקריאה- מקוון

טיפוח חשיבה מדעית בכיתות היסוד

הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה- מקוון

הוראת המתמטיקה בכתות א-ב

הוראת הדיסציפלינה - מתאוריות למידה לדרכי הוראה (קורס מקוון)-  

שיבוץ עצמאי ע"י הסטודנט.

הוראת הדיסציפלינה - דרכי הוראה מתקדמות בהוראת המדעים-  שיבוץ 

עצמאי ע"י הסטודנט.

קורסי פדגוגיה  - ישובצו במערכת ע"י מינהל סטודנטים.

עבודה מעשית  *לקראת פתיחת שנה"ל בבתי הספר וכשבוע לאחר מכן,  

יתקיימו ימי הסתגלות והיערכות. תידרש הגשת עבודה   - ישובצו 

במערכת ע"י מינהל סטודנטים.

הבעה בעל פה

קורס מתוך אשכול לימודי לשון:  יסודות הסמנטיקה והלקסיקון או מושגי 

ייסוד בבלשנות או  קורס נוסף המוצע באשכול בשנת הלימודים

קורס מתוך אשכול לימודי תרבות/ מורשת עם וחינוך לאזרחותאשכול מורשת

עזרה ראשונה

זהירות בדרכים - מקוון

בטיחות וביטחון - מקוון

3 ימי סיור (חובה אחד מתוכם ליד ושם)

ב. לימודי התמחות 

דרישות קדםשם הקורסהערות

כימיה כללית א' (כולל מדעי החומר)

כימיה כללית א'כימיה כללית ב'

כימיה כללית א'משאבי טבע וניצולם

הסטוריה של המדעים- חשיבה מדעית בהתהוותה- מקוון
כימיה כללית  ב'כימיה אורגנית

פיסיקה א' - כוחות ותנועה
פיסיקה א'פיסיקה ב'- אור וגלים + חשמל ומגנטיות

פיסיקה א'אסטרונומיה

גיאולוגיה

קלימטולוגיה- אקלים ותופעות הקשורות בו

אקולוגיה

מדעי הצמח א,בעלי 

חוליות
6 ש"ש במדעיםהמושג אנרגיה והוראתו

התא מבנה ותפקוד

התא מבנה ותפקודחסרי חוליות

חסרי חוליותבעלי חוליות

בעלי חוליות גוף האדם

תקשורת ביצורים חיים

מדעי הצמח א', בעלי 

חוליות

התא מבנה ותפקודמדעי הצמח א' : מנבט לבוגר
מדעי הצמח א'מדעי הצמח ב' : מפרח לזרע

אבולוציה

מדעי הצמח א+ב, בעלי 

חוליות

תכנית לימודים להסבת אקדמאים להוראה לשנת הלימודים תשע"ז
מסלול - יסודי בהתמחות - מדעי הטבע

יש לשים לב 

לקורסים בהם יש 

דרישות קדם. אין 

להירשם לקורסים 

אלו ללא עמידה 

בדרישות הקדם.

לימודי יסוד

שפת ההוראה

לימודים מיוחדים 

למסלול: הקורסים 

ילמדו בשנה שניה

אשכול חינוך 

הכשרה

אשכול פדגוגיה 

ודידקטיקה -          

     הקורסים 

יילמדו בשנה 

השנייה במקביל 

לעבודה המעשית, 

כולל פרויקט 

יישומי


