תכנית מנהיגות וניהול מערכות חינוך – נחשונים
עם תעודת השתלמות דירקטורים
ראש התכנית :פרופ' יוסף קליין

מסלול בלי תזה
דרישות 22 :ש"ש ( 44נ"ז)
פטור מ 4-ש"ש בהתאם לפירוט להלן
תכנית לימודים למתקבלים בשנה"ל תשפ"א

שנה א' – תשפ"א

( 12ש"ש)

מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

ש"ש

77-896-01

כלכלת החינוך – מיקרו

ד"ר איריס הדר

 1ש"ש

77-897-01

כלכלת החינוך – מאקרו

ד"ר איריס הדר

 1ש"ש

77-904

מחקר איכותי

ד"ר איילת בנטל

 1ש"ש

77-909-01

מערכת המינהל החינוכי במשפט

פרופ' ישראל גילת

 1ש"ש

77-813-01

משאבי אנוש במערכת החינוך

פרופ' אורלי שפירא

77-8951

המפגש בין חינוך לבין כלכלה בעידן
הגלובלי התחרותי

ד"ר איריס הדר

XX-XXX-XX

ט.נ

ט.נ

 2ש"ש

חובה/בחירה

מועד הקורס

פטור ע"ס קורסים 77-245-01/02

פטור ע"ס קורס 77-040
פטור ע"ס קורסים 241+242

סמינריון 1
לבחירה

יום ב' – שנתי
10:00-12:00

77-7531-01

הרציונל המדעי של תכנון ,יישום
והערכה של תוכניות התערבות

פרופ' יוסי הראל פיש

 1ש"ש

חובה

יום ב' – סמסטר א'
12:00-14:00

77-8320-01

מדע הלמידה

ד"ר ורד חלמיש

 1ש"ש

חובה

יום ב' – סמסטר ב'
12:00-14:00

פרופ' ישראל גילת

 1ש"ש

חובה

יום ב' – סמסטר ב'
14:00-16:00

ד"ר ניר זיכלינסקי

 2ש"ש

חובה

יום ב' – סמסטר ב'
16:00-20:00

ד"ר יצחק וייס

 1ש"ש

חובה

מתוקשב -סמסטר ב'

77-910-01
77-8850-01
77-924

זכויות המנהל ,המורה ואחריותם
לתלמידיהם
דירקטורים בחינוך :שיקולי דעת
בקביעת מדיניות ואסטרטגיות ניהול
במערכות חינוך* (שכ"ל נפרד)
שיטות מחקר משולבות

שנה ב' – תשפ"ב

( 10ש"ש)

מס' קורס

שם הקורס

מרצה הקורס

77-813-01

משאבי אנוש במערכת החינוך

פרופ' אורלי שפירא

77-8951

המפגש בין חינוך לבין כלכלה בעידן
הגלובלי התחרותי

ד"ר איריס הדר

XX-XXX-XX

ט.נ

ט.נ

77-869-01

מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית
מתיאוריה למעשה :סדנא יישומית

פרופ' אורלי שפירא

 2ש"ש

ד"ר פסקל בן עוליאל

 1ש"ש

ד"ר פסקל בן עוליאל

 1ש"ש

77-937-01

77-868-01

מנהיגות במערכות חינוך רב תרבותיות
שלב א
מנהיגות במערכות חינוך רב תרבותיות
שלב ב

ש"ש

 2ש"ש

חובה/בחירה

סמינריון 1
לבחירה

בחירה  2ש"ש

מועד הקורס
יום ב' – שנתי
10:00-12:00

יום ב' – שנתי
12:00-14:00
יום ב -סמסטר א'
12:00-14:00

יום ב -סמסטר ב'
12:00-14:00

77-7650-01

חשיבה מערכתית למנהיגות בית-
ספרית

פרופ' חן שכטר

 2ש"ש

חובה

יום ב' -שנתי
14:00-16:00

77-708-02

מחקר כמותי בסיס 2

ד"ר שרה פרידל-כהן

 1ש"ש

חובה

יום ב' – סמסטר ב'
16:00-18:00

77-770

מחקר כמותי SPSS

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

חובה

סמסטר ב' – משתנה
עפ"י בחירה

77-9121-01

יחסי עבודה במערכת החינוך

פרופ' חן שכטר

 1ש"ש

חובה

מתוקשב -סמסטר א

77-970-01

חדשנות בהוראה

ד"ר טובה מיכלסקי

 1ש"ש

חובה

מתוקשב -סמסטר א'



קורס דירקטורים בחינוך :נלמד בשיתוף פעולה עם היחידה לפיתוח מקצועי ,לפרטים אודות הקורס03.5318445 :



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



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

