
:לימודי חינוך. א

שם הקורסהערות

מגדר וחינוך,   פמיניזםאוחינוך 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

(ניתן ללמוד בשנה ראשונה)טיפוח חשיבה מדעית בכיתות היסוד 

הוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה

(הומניסטיקה)ב -הוראת החשבון בכיתות א

שיבוץ עצמאי-  מתודיקה של הוראת הספרות   -הוראת הדיסציפלינה 

.י מינהל סטודנטים"ישובצו במערכת ע- קורסי פדגוגיה 

ל בבתי הספר וכשבוע "לקראת פתיחת שנה*                                      עבודה מעשית 

י "ישובצו במערכת ע. תידרש הגשת עבודה. יתקיימו ימי הסתגלות והיערכות,  לאחר מכן

.מינהל סטודנטים
קורס חובה- הבעה בעל פה 

או   מושגי ייסוד בבלשנות אויסודות הסמנטיקה והלקסיקון : קורס מתוך אשכול לימודי לשון

קורס נוסף 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

ז"תכנית לימודים להסבת אקדמאים להוראה לשנת הלימודים תשע

ספרות-  בהתמחות יסודי -מסלול 

לימודי חינוך

לימודי יסוד

אשכול פדגוגיה 

הקורסים : ודידקטיקה

יילמדו במקביל 

, לעבודה המעשית

כולל פרויקט יישומי

שפת ההוראה

אשכול חינוך הכשרה

לימודים מיוחדים 

למסלול



: ספרות - לימודי התמחות . ב

שם הקורסהערות

תנאי מעבר לשנה שנייה- הדרכה ביבליוגרפית 

תנאי מעבר לשנה שנייה- מבוא לשירה 

תנאי מעבר לשנה שנייה- מבוא לסיפורת הישראלית 

תנאי מעבר לשנה שנייה-   דרמה ישראלית אומבוא לדרמה קלאסית 

תור הזהב- שירת ימי הביניים 

מבוא לסיפורת העממית

מבוא לרומן

ספרות ילדים ונוער במבט התפתחותי

קלסיקה בספרות ילדים

קורס מקוון- סוגות בספרות הילדים או סוגות בשירת הילדים 

קורס מקוון- ספרות עברית לדורותיה

זרמים בבקורת  הספרות

ספרות בעידן מתוקשב

שם הקורסהערות

עולם ההוראה בראי הספרות והקולנוע

אהבה בראי הסיפורת? מה זאת אהבה 

הבגד בעולם הספרות

קלסיקה בספרות נוער

המשפחה בראי ספרות הילדים

גיבור וחברה

טירופים קטנים, אהבות גדולות

מקוון  -מאפיינים ססגוניים בלשונם של כותבים למבוגרים ולילדים 

סיפור המעברה מנקודת מבט מזרחית- מגלות לגלות 

ראשית הציונות במבט גברי ונשי- ספרות העליות הראשונות 

דימויי גוף בספרות

הומור וסאטירה

אשה כותבת אשה

הקולנוע כפרשנות ספרותית: עולם הספרות בראי הקולנוע

יוצרים בין שתי מולדות

תורת השיר והשיר בתורה

הסיפור המיניאטורי

סיפורת פנטסטית

קורסי חובה

קורסי הבחירה עשויים 

להשתנות

קורסי בחירה  

קורסי חובה 


