
    חתשע" מוסיקה –תעודת הוראה 
  השלמות +ש"ש 24דרישות למסלול זה ה      איזקסון עטרהד"ר  – ראש המסלול

 .להתעדכן  נא – במערכת שינויים ייתכנו*    (79947001אשכול מס' ) קורסי חובה שנה א'

מס'  מס' קורס
 קבוצה

 היקף  שם הקורס
 ש"ש

 'סמס
 א' 

 'סמס
 ב'

 שעה-0 יום

 8-10 ד  + 1 מחקר איכותני 03 79-040

 10-12 ד +  1 זוטא להוראת מוסיקה 01 *79-454

 12-14 ד  + 1 מחלקה למוסיקה -שיטות הוראה בתיאוריה 01 *47-242

 12-14 ד +  1 סדנא באימוני הוראה 09 79-110

 14-16 ד  + 1 ניווט כיתה ובעיות משמעת 03 79-505

 14-16 ד +  1 תורת ההוראה 09 79-111

 16-18 ד  + 1 הוראה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 03 79-004

 16-18 ד +  1 יסודות בפסיכולוגיה 01 79-002

 18-20 ד  + 1 ללמידה יעילה הקוגניטיביהבסיס  03 79-074

אסטרטגיות למידה לבעלי צרכים מיוחדים קורס  01/02 79-044
 79-004המשך לקורס 

 מתוקשב  +  1

 ניתן ללמוד בשנה א' או ב'קורס חובה 

79-073 01/02/
03 

 מתוקשב    1 סוגיות ביישום טכנולוגיות 

79-102 01/02/
03 

 מתוקשב    1 התנהלות המורה בסביבה ארגונית

 מתוקשב    1 חינוך לרב תרבותיות  01/02 79-121

 

מס'  מס' קורס
 קבוצה

היקף  שם הקורס
 ש"ש

סמסטר 
 א'

סמסטר 
 ב'

 שעה יום
 

     1 מקהלת ילדים )יינתן במחלקה למוסיקה( 01 *47-218

   +  1 בהתפתחות הילד דידקטייםהיבטים  01 *79-008

סוגיות בהוראת תולדות המוסיקה בביה"ס  01 *47-244
 תיכוניים )יינתן במחלקה למוסיקה(

1 +    

 קורסי חובה שנה ב'

 היקף שם הקורס קבוצה מס' הקורס
 ש"ש

 סמסטר 
 א'

 סמסטר 
 ב'

 שעה יום

     2 מתודיקה להוראת המוסיקה 01 *79-444

     4 עבודה מעשית – מוסיקה 01 *79-540

     1 מבחנים והערכות 01 79-508

     1 סדנא לבניית יחידות הוראה  1-4 79-523
 

 נ"ז 4.5 השלמות

 )ניתן אחת לשנתיים, מתקיים בתשע"ח( ד"ר סילבר - 10-12ד'  -ש"ש2 –ניצוח  47-348

 גב' אווה בן צבי – 18-20' ג -ש"ש 0.5 – 1פיתוח קול  47-224

 גב' אוה בן צבי – 18-20' בש "ש 0.5 – 2פיתוח קול  47-411

 ד"ר סילבר -16-18ש"ש ד'  0.5 –מקהלה  47-541

 ד"ר רז יצחקי -סמסטר ב 12-14ש"ש ד' 1 –מיומנות מקלדת  47-217

 ומלץ ללומדי תעודת הוראה)ניתן גם כמסגרת הבחירה במורחב/ראשי במוסיקה(.מ –ד"ר אלירם  -8-10ב'   -שירי א"י  47-002

 *הקורסים הנ"ל מתקיימים אחת לשנתיים.


