המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ט א'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ב'  +ו'
חטיבות :חינוך ,סביבה וקיימות  /תרבות חזותית ואמנות,
משאבי אנוש ,סוציולוגיה
יום ב' :חינוך  +סביבה וקיימות
משעה

עד שעה

15:00

18:00

18:00

21:00

שנה :ב סמסטר  :א שנה :תש"פ

שם השיעור
שונות בין לומדים ,תיאוריות למידה
והתפתחות חשיבה
אנגלית

המורה
ד"ר ארז מילר

נ.זיכוי הערה
4

חובה  -חינוך

יום ב' :חינוך  +תרבות חזותית ואמנות
משעה

עד שעה

15:00

18:00

18:00

21:00

שם השיעור
שונות בין לומדים ,תיאוריות למידה
והתפתחות חשיבה
אנגלית

המורה
ד"ר ארז מילר

נ.זיכוי הערה
4

חובה  -חינוך

יום ו' :משאבי אנוש  +סוציולוגיה
משעה
08:00

עד שעה
11:00

11:00

12:30

הביו-פוליטיקה של מין/מגדר

12:30

14:00

חברה ,פרט וחיי יומיום בעידן
הפוסטמודרני

שם השיעור
התנהגות ארגונית מאקרו

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.

המורה
ד"ר פנחס יחזקאלי
ד"ר לימור מעודד
דנון
ד"ר ליאורה נבון

נ.זיכוי הערה
 4חובה  -משאבי אנוש
2

בחירה  -סוציולוגיה

2

חובה  -סוציולוגיה

המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ט א'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ב'  +ו'
חטיבות :חינוך ,סביבה וקיימות  /תרבות חזותית ואמנות,
משאבי אנוש ,סוציולוגיה
יום ב' :חינוך  +סביבה וקיימות

שנה :ב סמסטר  :ב שנה :תש"פ

משעה

עד שעה

15:00

16:30

בריאות וסביבה בישראל

ד"ר חגית אולנובסקי

2

חובה  -סביבה וקיימות

16:30
18:00

18:00
21:00

כלכלה סביבתית
חינוך רב תרבותי

ד"ר יהודית גבעון
ד"ר רוברט מרק

2
4

חובה  -סביבה וקיימות
חובה  -חינוך

שם השיעור

המורה
ד"ר אסתי קרביץ
לוריא
ד"ר רוברט מרק

שם השיעור
ניהול משאבי אנוש

נ.זיכוי הערה
המורה
 4חובה  -משאבי אנוש
ד"ר מלאכי קרנצלר

שם השיעור

המורה

נ.זיכוי הערה

יום ב' :חינוך  +תרבות חזותית ואמנות
משעה

עד שעה

15:00

18:00

מבוא לתולדות האמנות

18:00

21:00

חינוך רב תרבותי

נ.זיכוי הערה
4

חובה  -אמנות

4

חובה  -חינוך

יום ו' :משאבי אנוש  +סוציולוגיה
משעה
08:00

עד שעה
11:00

11:00

12:30

שיטות מחקר איכותניות בסוציולוגיה

ד"ר דפנה שיר ורטש

12:30

14:00

תרבות ארגונית בראי דילמות
תיאורטיות ומעשיות

ד"ר דפנה שיר ורטש

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.

2
2

חובה  -סוציולוגיה
בחירה  -סוציולוגיה

המכללה האקדמית אחוה
מחזור תשע"ט א'
מערכת שעות שנתית למסלול הרב-תחומי  -ימים ב'  +ו'
חטיבות :חינוך ,סביבה וקיימות  /תרבות חזותית ואמנות,
משאבי אנוש ,סוציולוגיה
יום ב' :חינוך  +סביבה וקיימות
משעה
15:00

עד שעה
16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

19:30

21:00

שנה :ב סמסטר  :קיץ שנה :תש"פ

שם השיעור
חינוך ופוליטיקה
סוגיות נבחרות בחקלאות וסביבה
בישראל
חשיבה יצירתית בחינוך כבבואה של
חשיבה ביקורתית
ניהול סיכוני בריאות וסביבה בעולם
משתנה

המורה
ד"ר יצחק דהן

נ.זיכוי הערה
 2בחירה  -חינוך

ד"ר חגית אולנובסקי

2

בחירה  -סביבה

ד"ר אריה מור וורום

2

בחירה  -חינוך

ד"ר חגית אולנובסקי

2

בחירה  -סביבה

יום ב' :חינוך  +תרבות חזותית ואמנות
משעה
15:00

עד שעה
16:30

16:30

18:00

18:00

19:30

19:30

21:00

שם השיעור
חינוך ופוליטיקה
מיתוסים ,אנשים ונשים בתנ"ך בראי
האמנות היהודית ,הנוצרית
והמוסלמית
חשיבה יצירתית בחינוך כבבואה של
חשיבה ביקורתית
ציר העולם – נקודת המפגש בין
שמים וארץ  -על מקומות קדושים
ועליות לרגל בראי האמנות

המורה
ד"ר יצחק דהן

נ.זיכוי הערה
 2בחירה  -חינוך

גב' אריאלה אמר

2

בחירה  -אמנות

ד"ר אריה מור וורום

2

בחירה  -חינוך

גב' אריאלה אמר

2

בחירה  -אמנות

יום ו' :משאבי אנוש  +סוציולוגיה
משעה
08:00
09:30
11:00

עד שעה
09:30
11:00
12:30

קורס מקוון

שם השיעור
מבוא לאתיקה ומוסר
חוזי התקשרויות בארגונים
המשפחה בתהליכי שינוי

המורה
ד"ר גיל בן בצלאל
עו"ד עידן ארד
ד"ר דלית בלוך

הוגים ומנהיגים בתרבות היהודית

ד"ר אירנה
ולדימירסקי

* ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצי המערכת.
להלן תאריכי המפגשים בסמסטר קיץ:
יום ו'
יום ב'
24.07.20
20.07.20
31.07.20
27.07.20
07.08.20
03.08.20
 09.08.20יום א' 14.08.20
 18.08.20יום ג'
10.08.20
21.08.20
17.08.20
04.09.20
31.08.20
 06.09.20יום א'
(אנגלית בלבד )
18:00-21:00
07.09.20
 13.09.20יום א'
14.09.20
21.09.20
 24.9.20יום ה'
(אנגלית בלבד)
18:00-21:00
שעות השיעור
במפגשי
ההשלמה  -יום ו'
15:00-16:30
16:30-18:00
18:00-19:30

11.09.20
 22.09.20יום ג'
25.09.20

שם הקורס
מבוא לאתיקה
ומוסר
חוזי התקשרויות
בארגונים
המשפחה
בתהליכי שינוי

שם המרצה
ד"ר גיל בן בצלאל
עו"ד עידן ארד
ד"ר דלית בלוך

נ.זיכוי הערה
 2בחירה  -משאבי אנוש
 2בחירה  -משאבי אנוש
 2בחירה  -סוציולוגיה
מיומנות  -כלליים.
הקורס מיועד
2
לסטודנטים הלומדים
בימי ב'+ו' ,ד'+ו'.

