לפרטים נוספים
גב‘ שרון חקלאי
יועצת ומרכזת הוועדה לתואר שני :ייעוץ חינוכי,
מחקרים לתואר שני
Sharon.Haklay@biu.ac.il
700-3773077
גב' חן גולן
מתאמת התוכניות :מנהיגות וניהול מערכות חינוך ,ניהול
ופיתוח מערכות בלתי פורמליות ,מדעי הלמידה
וההוראה ,חינוך מדעי טכנולוגי ,לקויות למידה,
תוכנית נחשונים
Hen.Golan@biu.ac.il
700-3773073

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור
מהיקף הלימודים לסטודנטים מתחום
החינוך ,לומדי תואר שני ותואר שלישי.
ראשת התוכנית:
פרופ' מיכל ציון

גב' שרית עמיאל
מרכזת תואר שלישי ותוכנית חינוך וחקר המוח בתואר
השני
Sarit.amiel@biu.ac.il
73-3360737

קבלת קהל
”דלת פתוחה“ בימים א‘ ,ג‘ ,ה‘ בשעות 60:77-67:77
בזום ובאופן פרונטלי

Education.biu.ac.il

המיוחד בתוכנית

מגמות התמחות
•

מגמת הוראת המדעים (ביולוגיה ,כימיה,
פיזיקה ועוד)

•

מגמת הוראת המתמטיקה

•

מגמת מוח וחינוך

•

מגמת חינוך סביבתי

•

לשלֹומּות
מגמת חינוך ְׁ

יעדי התוכנית
הכשרת חוקרים ,מפתחי תוכניות לימודים
ומעריכי תוכניות לימודים בתחומי החינוך
המתמטי ,מדעי ,טכנולוגי וחינוך לשלומות.
פיתוח מקצועי ואקדמי של אנשי חינוך בעלי
פוטנציאל להוביל יוזמות וחידושים בתחומי
החינוך המתמטי ,מדעי ,טכנולוגי וחינוך
לשלומות.
Education.biu.ac.il

•

לימוד משולב של נושאים מתחומי המדעים
המדויקים ,מדעי החיים ,מתמטיקה ,מוח,
בריאות ונושאים פדגוגיים ופסיכולוגיים
מתחום החינוך ,הוראה ורווחת האדם.

•

קי ש ו ר ב ין ה ע ו ל ם ה א ק ד מ י ( ה מ ח ק ר י
והתיאורטי) לשדה החינוך המדעי.

•

שני מסלולים בלימודים לתואר השני :מסלול
עם תזה ומסלול ללא תזה.

•

מרצים מובילים בתחומם.

•

יחס אישי.

•

גאוות יחידה.

זכאים להירשם
•

בעלי תואר ראשון בתחומים :מדעי הטבע,
מדעים מדויקים ,מדעי החיים ,גיאוגרפיה,
מדעי הסביבה ,חינוך גופני ,פיזיותרפיה,
מדעי הבריאות ,טכנולוגיה ,הנדסה ועוד.

•

אין דרישה לתעודת הוראה ,אך ניתן ללמוד
לתואר שני ולתעודת הוראה במקביל.

•

התוכנית מאפשרת שילוב לימודים ועבודה
וכן מתאימה ליוצאים לשנת שבתון.

•

ניתן לרכז את הלימו דים ביום חמישי
ובשעות אחר הצהרים של יום נוסף*.

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור מהיקף
הלימודים לסטודנטים מתחום החינוך ,לומדי
תואר שני ותואר שלישי.
הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת וליחס
חם ,בשילוב עידוד למצוינות.
*המידע מתייחס לתוכניות הלימודים
בחינוך .לבירור בדבר פטור מחובות לימודי
יס וד ו /א ו ל ימ וד י א נ ג ל י ת  ,י ש ל פ נ ו ת
למחלקות הרלוונטיות.

