תכנית מדעי הלמידה וההוראה
ראש התכנית :ד"ר טובה מיכלסקי
מסלול בלי תזה
דרישות 22 :ש"ש ( 44נ"ז)
תכנית לימודים למתקבלים בשנה"ל תש"פ

שנה א' – תש"פ

סמסטר א'  +סמסטר ב' ( 13ש"ש)
מס' קורס

שם הקורס

שם מרצה

ש"ש

חובה/בחירה

מועד הקורס

77-898-02

קשיים רצויים ולא רצויים בלמידה ובהוראה
סמינריון

ד"ר ורד חלמיש

 2ש"ש

חובה

יום ב' – שנתי
08:00-10:00

77-831-01

קוגניציה ומטה קוגניציה של תלמידים

ד"ר ורד חלמיש

 2ש"ש

חובה

יום ב' – שנתי
10:00-12:00

77-9351-01

הכוונה עצמית בלמידה SRL
סמינריון

ד"ר טובה מיכלסקי

 2ש"ש

חובה

יום ב' – שנתי
12:00-14:00

77-971-01

מציאות מדומה ותכניות לימודים

פרופ' דוד פסיג

 2ש"ש

חובה

יום ב' – שנתי
14:00-16:00

77-707

מחקר כמותי בסיס 1

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

77-904

מחקר איכותי

ד"ר איילת בנטל

 1ש"ש

77-708-04

מחקר כמותי בסיס 2

ד"ר יצחק וייס

 1ש"ש

חובה

77-770-03

מחקר כמותי SPSS

ד"ר יצחק וייס

 1ש"ש

חובה

77-9860-01

ממחקר ליישום-
שימוש מדעי מושכל במאגרי מידע

ד"ר נורית פז ברוך

 1ש"ש

חובה

מתוקשב– סמסטר א'

77-924

שיטות מחקר משולבות

ד"ר יצחק וייס

 1ש"ש

חובה

מתוקשב– סמסטר ב'

מס' קורס

שם הקורס

שם מרצה

ש"ש

חובה/בחירה

מועד הקורס

77-8011-01

פיתוח והפעלה של תכ"ל

ד"ר אליוט קון

 1ש"ש

חובה

77-7661-01

זהות חינוכית במציאות משתנה

ד"ר אלי הולצר

 1ש"ש

חובה

77-755-01

לקויות למידה – התערבויות ייעוציות

ד"ר כרמית אלטמן

 1ש"ש

חובה

77-824-01

דרכי טיפוח פוטנציאל לימודי בקהילה
לומדת

ד"ר מרים אלפסי

 1ש"ש

חובה

יום ב' – סמ' א'
16:00-18:00
יום ב' – סמ' א'
16:00-18:00
יום ב' – סמ' ב'
16:00-18:00
יום ב' – סמ' ב'
18:00-20:00

בחירה עפ"י
הנחיות מחלקה

סמסטר קיץ ( 4ש"ש)

תהליך קביעת לו"ז
ורישום לקורסי קיץ
יתקיים במהלך
סמסטר ב'

שנה ב' – תשפ"א
סמסטר א' ( 5ש"ש)
מס' קורס

שם הקורס

שם מרצה

ש"ש

חובה/בחירה

מועד הקורס

77-970-01

חדשנות בהוראה

ד"ר טובה מיכלסקי

 1ש"ש

חובה

מתוקשב

77-839-01

תהליכי הערכה מתקדמים במערכת החינוך

ד"ר אליוט קון

 1ש"ש

חובה

מתוקשב

77-8731-01

שפה ומוח

פרופ' אסתר עדי יפה

 1ש"ש

חובה

מתוקשב

77-873-01

התפתחות סנסומוטורית

פרופ' אסתר עדי יפה

 1ש"ש

חובה

מתוקשב

77-947101-

יישום תיאוריות למידה והוראה ברמה
מערכתית

גב' דליה פניג

 1ש"ש

חובה

מתוקשב

77-960-11

בחינה ביבליוגרפית



התכנית אינה סופית וייתכנו שינויים (כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה).



בשנה א' ניתן לשלב קורסים מתוקשבים של שנה ב' ,באישור ראש המגמה .יש להגיש בקשה מנומקת לוועדת חריגים.



קיימת אפשרות ללמוד את הקורסים מעבר לשנה וחצי ,לפי בקשת הסטו' ובכפוף לאישור ראש המגמה.



תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי יהדות ,אנגלית ,וליתר התנאים והדרישות כמפורט בתקנון.
פרטים נוספים באתר http://graduate-school.biu.ac.il/takanon

