"מורה בינוני אומר .מורה טוב מסביר.
מורה מצוין מדגים .מורה מושלם מעורר השראה".

ויליאם ארתור וורד

דר' תום שגיא  – MDבוגר אונ' סמלוויס בודפשט
תום מרצה בקורס את תחום הביולוגיה אנגלית רפואית ומערכות .תום מעביר
את השיעורים בשפה האנגלית תוך שימוש בטרמינולוגיה רפואית ,לתום רקע
הדרכתי ומחקרי רב ומשמש כמרצה בקורס הכנה מיום הקמתו.

• תום בוגר הפקולטה לרפואה באוניברסיטת סמלוויס.
• שימש כמתרגל ומורה במחלקה לאנטומיה ,היסטולוגיה ואמבריולוגיה ובמחלקה למיקרוביולוגיה.
• סיים סטאז׳ בבית חולים תל השומר ב.2017
• מאז מתמחה ברפואה פונקציונאלית ואסתטיקה רפואית.
• מרצה ומתרגל באנטומיה ,פיזיולוגיה ,ביולוגיה ,בריאות וחולי בגוף האדם.
סטודנטים מספרים על הדרכה של תום:
שיעורי הביולוגיה עם תום מועברים בהדרגה ובסדר מובנה מרמת התא למערכות הגוף כך שרמת הקושי
עולה בהדרגה ונבנית בצורה הפשוטה ביותר להבנה.
במהלך השיעורים מוצגים גם סרטונים שנועדו להמחיש ולסכם את החומר בצורה ויזואלית שתורמת רבות
להבנת החומר .במהלך הפרזנטציות השבועיות תום נותן טיפים ודגשים כדי למקד ולחדד את התלמידים
לקראת מבחני הכניסה .השיעורים מועברים ברוח טובה ,אווירת למידה טובה שנותנת הזדמנות לכל תלמיד
ומשרה אווירה רגועה ותחושת ביטחון) .סטודנטים מחזור ינואר (2019

דר' דניאל אורן  – MD,MMScבוגר אונ' סמלוויס בודפשט
דניאל מרצה בקורס את תחום הכימיה ,לדניאל ניסיון רב בתחום הדרכה
בקורס ובאונ' סמלוויס שם עבד כעוזר הוראה ומחקר .לדניאל אנגלית רהוטה
וכל השיעורים מועברים בשפה האנגלית בלבד.

• עוזר מחקר במעבדת ביוכימיה המתמחה בקריסטלוגרפיה ובניית מודלים תלת מיימדיים של חלבונים.
• עוזר מחקר במחלקת קרדיולוגיה .מחקר בתחום הדמיה ו cardiac CT
• רקע הדרכתי כעוזר הוראה בפקולטה לרפואה .כמיה ,ביוכימיה ,ביופיזיקה ,פיזיולוגיה ,פתולוגיה  ,פתופיזיולוגיה
• לימדתי באופן פרטי והכנתי סטודנטים מהמכינה בבודפשט לבחינות מעבר ובחינות פתור לשנה ראשונה.
• כרגע עוזר רופא בתל השומר מחלקה פנימית ובמיון .כמו כן עובד בסטארטאפ רפואי כיועץ.
• סטודנט לתואר שני לביולוגיה חישובית וביוסטטיסטיקה באוניברסיטת תל אביב
סטודנטים מספרים על הדרכה של דניאל:
השיעורים עם דניאל עוברים בצורה מקצועית וקלה .ניתנות דוגמאות מחיי היום יום וכל הזמן ניתנים
הקשרים לעולם הרפואה ולפרקטיקה בשטח .לדניאל ידע נרחב הרבה מעבר לחומר הנדרש למבחן
המעבר והוא דואג לפשט את החומר ולהכין למבחן המעבר בדגש על המבחנים בע"פ.
מלמד כיצד לבנות תשובה ,תוך מחשבה מעמיקה ומתן דוגמאות .נותן תחושת מסוגלות ,שואל שאלות
מכווין ומסביר גם מעבר לשעות המכינה) .סטודנטים מחזור ינואר (2019

