
  

 
   בלתי פורמליותמערכות חינוך  ופיתוח ניהול תכנית

 ראש התכנית: פרופ' זהבית גרוס
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

 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) תש"פ –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 

חינוךהעתיד מערכת  775 -01-77  שנתי –יום ב'  חובה ש"ש 2 פרופ' דוד פסיג 
10:00-12:00 

77-937-01 
 מנהיגות במערכות חינוך רב תרבותיות 

 שלב א'
 סמסטר א' –יום ב'  חובה ש"ש 1 ד"ר פסקל בן עוליאל

 12:00-14:00 

77-868-01 
 מנהיגות במערכות חינוך רב תרבותיות 

 שלב ב'
 סמסטר ב'  –יום ב'  חובה ש"ש 1 ד"ר פסקל בן עוליאל

12:00-14:00 

77-866-01 
חינוך לערכים, לדמוקרטיה ולאזרחות 

 סמינריון בעולם נבוך
 חובה ש"ש 2 פרופ' זהבית גרוס

 שנתי –יום ב' 
 14:00-16:00 

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

 מחלקה

 ' אסמסטר  –יום ב' 
16:00-18:00 

 ש"ש 1 ד"ר איילת בנטל מחקר איכותי 77-904
 סמסטר ב'  –יום ב' 

18:00-20:00 

 סמסטר ב' -יום ב'  חובה ש"ש 1 ד"ר שירה אילוז 2מחקר כמותי בסיס  77-708-05
16:00-18:00 

 סמסטר ב' -יום ב'  חובה ש"ש 1 פרופ' זהבית גרוס מחקר איכותי מתקדם  77-983-01
18:00-20:00 

סמסטר  -מתוקשב  חובה ש"ש 1 ד"ר יצחק וייס שיטות מחקר משולבות 77-924
 ב'

 

 ש"ש( 4) תשפ"א –' בשנה 
  

 

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

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

10:00-12:00 

77-845-01 
זמות, התנדבות ומעורבות חברתית סדנת י

 פרקטיקום
 חובה ש"ש 1 ד"ר מירי גולדרט

 סמסטר ב' –יום ב' 
10:00-12:00 

 חובה ש"ש 2 פרופ' זהבית גרוס סימולציות בחל"פ 01-77-9282
 שנתי –יום ב' 

12:00-14:00 

 תיזה 77-9504-01

 תזה עםמסלול 
 נ"ז( 32ש"ש ) 16דרישות: 

 תש"פתכנית לימודים למתקבלים בשנה"ל 

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

