
ז"תכנית לימודים להסבת אקדמאים להוראה לשנת הלימודים תשע

:לימודי חינוך. א

שם הקורסאשכול

מגדר וחינוך, פמיניזם  אוחינוך ערכי  

סדנא- התמודדות עם בעיות משמעת

חינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

מקוון- פסיכולוגיה התפתחותית

פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך

הוראת הקריאה

מוכנות לקריאה

המעבר מהגן לבית הספר

טיפוח חשיבה מדעית בכיתות היסוד

הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה

ב-הוראת המתמטיקה בכתות א

-  היבטים מתודיים - הסטוריה ואזרחות   -הוראת הדיסציפלינה 

.י הסטודנט"שיבוץ עצמאי ע

.י מינהל סטודנטים"ישובצו במערכת ע- קורסי פדגוגיה 

ל בבתי הספר וכשבוע "לקראת פתיחת שנה*  עבודה מעשית

. תידרש הגשת עבודה. יתקיימו ימי הסתגלות והיערכות,  לאחר מכן

.י מינהל סטודנטים"ישובצו במערכת ע  

הבעה בעל פה

יסודות                             :קורס מתוך אשכול לימודי לשון

   קורס נוסף או  מושגי ייסוד בבלשנות אוהסמנטיקה והלקסיקון 

המוצע באשכול בשנת הלימודים

מורשת עם וחינוך לאזרחות/ קורס מתוך אשכול לימודי תרבותאשכול מורשת

עזרה ראשונה

מקוון- זהירות בדרכים 

מקוון- בטיחות וביטחון 

(חובה אחד מתוכם ליד ושם) ימי סיור 3

הסטוריה-  בהתמחות יסודי -מסלול 

אשכול פדגוגיה 

: ודידקטיקה

הקורסים יילמדו 

במקביל לעבודה 

כולל , המעשית

פרויקט יישומי

לימודי יסוד 

לימודים מיוחדים 

למסלול

אשכול חינוך 

הכשרה

שפת ההוראה

לימודי חינוך



: הסטוריה - לימודי התמחות . ב

שם הקורסהערות 

 תולדות יוון- מבוא לעת העתיקה 

תולדות רומא- מבוא לעת העתיקה 

מבוא לימי הביניים המוקדמים

מבוא לימי הביניים המאוחרים

2בית -מבוא לתולדות עם ישראל בעת העתיקה

ב"מבוא לתולדות היהודים בימה- עולמות נפגשים 

20-מבוא להיסטוריה של המאה ה

המהפכה האמריקנית והמהפכה הצרפתית: תקופת המהפכות

16-18מבוא לתולדות עם ישראל במאות 

19-20מבוא לתולדות עם ישראל במאות 

אירופה והעולם מקונגרס וינה ועד מלחמת העולם הראשונה

שונים וחלשים, זרים

שם הקורס

-תולדות יהודים בארצות המזרח בעת החדשה: בדרך המשי ולא רק

מקוון

המאה האמריקאית

תולדות מצרים העתיקה- נפלאות מצרים

תרבות הליניסטית ויוונים במזרח

18-תורת החסידות והתנגדות לחסידות במאה ה

בעיות חילון בהגות היהודית בעת החדשה

מקוון- נשים שעשו היסטוריה 

מקוון- אידיאולוגיה ומלחמה- המלחמה הקרה

משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי- השואה 

הגות ומעש- התנועה היהודית הלאומיות 

מקוון- יהודים במבחן הזהות 

הקורסים יילמדו בשנה 

השנייה ואילך

הקורסים יילמדו בשנה 

שנייה/ ראשונה 

קורסי חובה 

קורסי הבחירה עשויים 

להשתנות

הקורסים יילמדו בשנה 

הראשונה

קורסי בחירה 


