בס"ד

 M.Ed.בחינוך – הוראה ולמידה במערכות משלבות
מחזור ט' תשע"ט-תש"פ
מחזור ח' תשע"ח-ע"ט
שנה א' תשע"ט
1
10:00-08:30

2

שנה ב' תשע"ט

מחזור ט'

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

טיפוח חוללות עצמית ללמידה והובלת
שינויים
)סמינריון(

טיפוח חוללות עצמית ללמידה והובלת שינויים
)סמינריון(

שיטות מחקר כמותיות

"מתיאוריה למעשה" – סדנת ליווי להכנת
עבודת גמר יישומית

פרופ' שרה כ"ץ
שיטות מחקר איכותניות

פרופ' שרה כ"ץ
הערכה מעצבת נוכח חינוך מבוסס סטנדרטים

ד"ר מירה טנצר

11:45-10:15

פרופ' שרה כ"ץ

3

עבודת המורה עם הורים בעידן של תאים
משפחתיים שונים

פרופ' שרגא פישרמן
שפה – נורמות ,ליקויים וטיפוח בכיתה
4

ד"ר שרה כ"ץ
אקלים חברתי בכיתה משלבת

5

ד"ר אסתר כלפון
דרכי הוראה ייחודיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים
בכיתה רגילה

פרופ' מרק לייקין
תלמידים עם הפרעות קשב
בכיתה הכוללנית

סוגיות בחינוך משלב

ד"ר מירה טנצר
תכנון לימודים :טכנולוגיה ויישום

פרופ' שרגא פישרמן

13:45-12:15

:15:55-14:15

מחזור ח'
סמסטר ב'

לקויי קריאה
לקויי קריאה
וכתיבה – הבנה,
וכתיבה – הבנה,
הוראה,
הוראה,
טיפול ומניעה
טיפול ומניעה
)סמינריון(
)סמינריון(
ד"ר אסתר טוב לי
ד"ר אסתר טוב לי
המורה והילד בעל צרכים מיוחדים,
היבטים קוגניטיביים ,רגשיים וחברתיים
ד"ר סטלה גידלביץ

ד"ר מירה טנצר
טיפוח והעשרת
לקויי קריאה
ניצני אוריינות
וכתיבה – הבנה,
)סמינריון(
הוראה,
טיפול ומניעה
)סמינריון(
ד"ר אביבה סברדלוב
ד"ר אסתר טוב לי
מחוננות ויצירתיות

פרופ' מרק לייקין

ד"ר אסתר טוב לי
התפתחות קוגניטיבית
קריאה וכתיבה –
בגיל הרך
נורמה וליקויים

17:20-16:00
ד"ר אסתר טוב לי
לקויות למידה והפרעות בלמידה יעילה

פרופ' מרק לייקין
מתמטיקה –
היבטים קוגניטיביים
והתפתחותיים

ד"ר זהבה ביגמן

פרופ' איליה סניצקי

6
18:50-17:30

7
קורס
קיץ/וירטואלי

ד"ר אביבה סברדלוב
דרך המלך
ניצני אוריינות
ד"ר אביבה סברדלוב
איתור מוקדם של
חסכים בגיל הרך

איתור תלמידים
מתקשים
במתמטיקה וטיפול
בקשייהם
)קורס וירטואלי(

)קורס וירטואלי(

ד"ר מרים בן יהודה

ד"ר אביבה סברדלוב

"מתיאוריה למעשה" – סדנת ליווי להכנת
עבודת גמר יישומית
ד"ר מירה טנצר

