
Розклад лекцій викладачів Ізраїля 

з 1-го жовтня 2021 р по 30 травня 2022 рр. (Всі заняття проводитимуться в режимі дистанційного навчання) 

  לישי, שנה שבתשפ" – "אתשפ בוצת מורים ישראלים, שנת לימודיםלקמערכת הרצאות   
2202 במאי 30 עד 1202 באוקטובר 1-מ תקיימו באופן מקוון(עורים י)כל השי    

                             Склала: Ріна Готліб (Банті) 

1-й семестр   'מחצית א 
Дисципліна 

Історія єврейського народу 

 דיסציפלינה

 תולדות עם ישראל

Дисципліна 

 דיסציפלינה 

 הוראת שפה עברית

Дисципліна 

Дидактика викладання 

 דיסציפלינה 

  ידקטיקה ד

Дисципліна 

Робота над підсумковою 

роботою 

 דיסצסיפלינה 

 כתיבת עבודת גמר 

Назва курсу: 

 

Геополітична істрія Ізраїлю 

 

Лектор: Д-р Урі Таір 

 : שם הקורס

 היסטוריה גיאופוליטית של ארץ ישראל

ר' אוריאל תאירמרצה ד  

Назва курсу: 

Психологічні аспекти у 

вивченні і викладанні 

додаткової мови 

Лектор: проф. Бела Котик-

Фрейдгут 

היבטים פסיכולוגיים : שם הקורס

 בלימוד ובהוראה של שפה נוספת

פרידגוט-פר' בלה קוטיק מרצה  

 

Назва курсу: 

Викладання класичних 

текстів юдаїзму: принципи 

викладання, складання 

програм і системи перевірки 

знань 

Лектор: р. Элі Конн 

: קודשספרי הוראת  שם הקורס:

עקרונות הוראה, בניית ת"ל והערת 

  הישגי התלמידים

 מרצה ר' אלי קון 

Назва курсу: 

Написання дослідницької 

роботи 

Лектор: д-р Ріна Готліб  

מרצה  כתיבת עבודה אקדמית שם הקורס:

 דר' רינה גוטליב 

Час занять: ני שיעורים   זמ  

 Вівторок שלישי  ימי   

 с 20:30 до 22:00 

Тривалість курсу:  

 משך הקורס 

10.11.2021 –  18.01.2022 

Фронтальні лекції 

  :שיעורים פרונטאליים

  10 зустрічей  20 = מפגשים ак. год. 

 שעות אקדמיות                

Самостійні завдання 

 י:ביצוע מטלות באופן עצמא 

16 ак. год.  

 שעות אקדמיות

Всього 36 годин 

סה"כ שעות הקורס   

Час занять: זמני שיעורים       

Курс он-лайн Moodle 

  קורס מקוון דרך המודל

Тривалість курсу: 

 משך הקורס  

10.11.2021 –  12.01.2022 

Самостійні завдання 

 ביצוע מטלות באופן עצמאי:

 32 ак. год. 

 שעות אקדמיות

 

 

Час занять: זמני שיעורים       

Вівторок ימי שלישי     

с 18:00 до 19:30 

Тривалість курсу:  

 משך הקורס 

 10.11.2021 –  12.21 .2022 

Фронтальні лекції 

 שיעורים פרונטאליים:

 10 зустрічей  מפגשים = 20 ак. 

год.  שעות אקדמיות  

Самостійні завдання 

באופן עצמאי: ביצוע מטלות  

 16 ак. год. 

 שעות אקדמיות

Всього 36 годин 

 שעות אקדמיות

Час занять:: זמני שיעורים      

Вівторок ימי שלישי     

с 18:00 до 19:30 

Тривалість курсу:  

הקורס משך   

 19.11.2021 –  18.01.2022 

Фронтальні лекції 

 שיעורים פרונטאליים: 

 8 зустрічей 

Самостійні завдання 

 ביצוע מטלות באופן עצמאי:

 16 ак. год. 

 שעות אקדמיות

Всього 32 години 

אקדמיות  סה"כ שעות   



Підсумкова робота 

הגשת עבודת סיכום   

01.02.2021 

Іспит מבחן    

12.01.2021 

Підсумкова робота 

הגשת עבודת סיכום   

11.01.2022 

Презентація підсумкової 

роботи 

גמר והצגתה בפני ועדת הגשת עבודת 

 המכללה 

Червень 2022 р. 

Дисципліна 

Психологія 

 דיסציפלינה 

 פסיכולוגיה 

   

Назва курсу: 

Використання NLP (Neuro- 

Linguistic Programming) в класі для 

особистого росту вчителя та учнів 

Лектор: Двора Шинан 

י ניתוב לשונ) פ”שימוש נל שם הקורס:

לצורך צמיחה רכב במרחב כיתתי מו (פיזיולוג

 אישית של המורה והתלמידים

   

 :Час занятьזמני שיעורים   

Вівторок ימי שלישי     

с 19:50 до 22:15 

Тривалість курсу: 

 משך הקורס:

28.01.2022 –  01.03.2022  

(2-й семестр  'מחצית ב- ) 

Фронтальні лекції  

 שיעורים פרונטאליים:

 8 зустрічей מפגשים    = 16 ак. год. 

 שעות אקדמיות

Самостійні завдания:  

 ביצוע מטלות באופן עצמאי

 16 ак. год 

 שעות אקדמיות

Всього 32 години 

 סה"כ שעות הקורס

   

Іспит מבחן    

15.04.2022 

   

 


