
  

מנהיגות וניהול מערכות חינוך   מגמת   
 התמחות בחינוך הבלתי פורמאלי

 

  ש"ש( 22תזה )דרישות:  ללאמסלול 
 טתשע"בשנה"ל  םתכנית לימודים למתקבלי

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

 והדרישות כמפורט בתקנון תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי יהדות, אנגלית, וליתר התנאים. 

    school.biu.ac.il/takanon-http://graduate באתרנוספים פרטים 

 

   ש"ש( 12) תשע"ט –א' שנה 
 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 חובה ש"ש 1 איריס הדרד"ר   מיקרו –כלכלת החינוך  77-896-01
 סמסטר א' –יום ב' 

  08:00-10:00 

מירי גולדרטד"ר  חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי: סדנא 77-837-01  חובה ש"ש 1 
 סמסטר ב' –יום ב' 

 08:00-10:00 

77-887-01 
-חינוך אידיאולוגי וחינוך פוליטי משווה

 עקרונות ודרכים
 סמסטר א' –יום ב'  חובה ש"ש 1 פרופ' זהבית גרוס

 10:00-12:00 

77-753-01 
והערכה  הרציונל המדעי של תכנון, יישום

 כניות התערבות: מסגרותשל ת
 קונספטואליות

 סמסטר ב' –יום ב'  חובה ש"ש 1 פרופ' יוסי הראל פיש
10:00-12:00 

77-928-01 
ילמות מוסריות בחינוך ופתרון ד

 קונפליקטים
 סמסטר א' –יום ב'  חובה ש"ש 1 פרופ' זהבית גרוס

 12:00-14:00 

 סמסטר ב'  –יום ב'  חובה ש"ש 1 ד"ר פסקל בן עוליאל מנהיגות במערכות חינוך רב תרבותיות  77-868-01
12:00-14:00 

77-732-01 
שיקולי דעת מערכתיים בתכנון תהליכי 

 סמינריון  שינוי בלמידה וחשיבה
 שנתי –יום ב'  חובה ש"ש 2 ד"ר מרים אלפסי

14:00-16:00 

ש"ש   1בחירה  ש"ש 1 עפ"י בחירהמשתנה  1מחקר כמותי בסיס  77-707
הנחיות  עפ"י

 מחלקה

 ' אסמסטר  –יום ב' 
 משתנה עפ"י בחירה

 ש"ש 1 כהן-ד"ר שרה פרידל SPSSמחקר כמותי  77-770-04
 סמסטר ב'  –יום ב' 

18:00-20:00 

 2מחקר כמותי בסיס  77-708-05
 

 סמסטר ב'  –יום ב'  חובה ש"ש 1 ד"ר שירה אילוז
16:00-18:00 

 ' אסמסטר  –יום ב'  חובה ש"ש 1 ד"ר איילת בנטל מחקר איכותי 77-904
 משתנה עפ"י בחירה

 שיטות מחקר משולבות 77-924
 

 מתוקשב -סמסטר ב' חובה ש"ש 1 ד"ר יצחק וייס

 
  ש"ש( 10) תש"פ –' בשנה 

 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 חובה ש"ש  1 ד"ר משה רובוביץ ניהול הפדגוגיה החברתיתמיומנויות  77-8271-01
 סמסטר א' –יום ב' 

08:00-10:00 

77-754-01 
תכנון יישום והערכה שלתוכניות התערבות 

  הטמעה והערכה -
פרופ' יוסי הראל 

 פיש
 חובה ש"ש 1

 סמסטר א' –יום ב' 
10:00-12:00 

77-845-01 
סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית 

 פרקטיקום -
 חובה ש"ש 1 ד"ר מירי גולדרט

 סמסטר ב' –יום ב' 
10:00-12:00 

77-939-01 
גורמי סיכון וחוסן בחיי נוער בישראל 

 סמינריון

פרופ' יוסי הראל 
 פיש

 חובה ש"ש 2
 שנתי –יום ב' 

12:00-14:00 

 חובה ש"ש 1 פרופ' ישראל גילת מערכת המינהל החינוכי במשפט 77-909-01
 סמסטר א' –יום ב' 

14:00-16:00 

 חובה ש"ש 1 ד"ר דפנה עציון חקר הפנאי והחינוך הבלתי פורמאלי 77-713-01
 סמסטר ב' –יום ב' 

14:00-16:00 

 חובה ש"ש 2 פרופ' דוד פסיג חינוךהעתיד מערכת  77-775-01
 שנתי –יום ב' 

16:00-18:00 

 מתוקשב -א'סמסטר  חובה ש"ש 1 ד"ר ענת מועד הורות ורגשות 77-872-01

  תבחינה בביבליוגרפי 77-960-15

http://graduate-school.biu.ac.il/takanon

