
 ראשת התוכנית: 

 ר ורד חלמיש“ד

 לפרטים נוספים

 ר ורד חלמיש“ד

 ראשת התוכנית

vered.halamish@biu.ac.il  

 גב' שרון מדינה

 ראש היחידה ללימודים מתקדמים

077-3063700 |sharon.medina@biu.ac.il  

 גב' חן גולן

מנהיגות וניהול מערכות מתאמת התוכניות תואר שני: 

חינוך, מדעי הלמידה וההוראה, חינוך מדעי טכנולוגי, 

 לקויות למידה, נחשונים. 

077-3063703   |learn-teach.edu@biu.ac.il  

 גב' שרית עמיאל

ותוכנית חינוך וחקר המוח בתואר מרכזת תואר שלישי 

 השני

03-3367630  |Sarit.amiel@biu.ac.il 

 קבלת קהל

  60:00-60:00בשעות ‘ ה‘, ג‘, בימים א“ דלת פתוחה”
 .בזום ובאופן פרונטלי
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הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת וליחס 

 חם, בשילוב עידוד למצוינות.

 לתוכניות הלימודים   המידע מתייחס *
לבירור בדבר פטור מחובות לימודי   .בחינוך 

יש לפנות  די אנגלית,  מו לי /או  ו ד  יסו
 למחלקות הרלוונטיות.

במהלך שנה אחת )יום שני(, וכן קורסים 
מתוקשבים. ניתן לסיים את הלימודים 
בשנה אחת )נדרשת פניות גבוהה( או 
בשנה וחצי, לבחירת הסטודנט. סטודנטים 
במסלול תיזה נדרשים לשריין שנה נוספת 

   לצורך סיום עבודת התיזה.

 קהל היעד

אנשי חינוך, הוראה והדרכה הרוצים להבין  •
כי למידה והוראה,  ולהתמחות בתהלי
להתקדם לתפקידים בכירים בתחום )ריכוז, 
הדרכה, ניהול, פיקוח, ייעוץ, הערכה(, 
ולהוביל תהליכי פיתוח ויזמות בתחומי 

   הלמידה וההוראה.

בעלי עניין במחקר אקדמי במדעי הלמידה  •
 וההוראה.

 ייחודיות התוכנית 

  מרצים וחוקרים מובילים בתחומם •

התוכנית מאפשרת לשלב לימודים ועבודה  •
  וכן מתאימה למורים בשנת שבתון

אפשרות לסיים את הלימודים העיוניים  •
  בשנה או בשנה וחצי

שני מסלולי לימוד לתואר שני: מסלול עם  •
  תיזה ומסלול ללא תיזה

אפשרות להשתלב במחקר   -למתאימים   •
  במעבדות מובילות

אפשרות למסלול משולב של   –למצטיינים   •
  תואר שני ושלישי

 

 

 מטרות התוכנית

הקניית הבנה מעמיקה של תהליכי למידה,  •
עיצוב הוראה, ופיתוח תוכניות לימודים, 
בהתבסס על תובנות ממדעי הלמידה 

  וההוראה.

הכשרת בוגרים שיוכלו לתרום לקידום  •
תהליכי למידה והוראה במסגרות חינוך 
והדרכה, להשתלב בתפקידים בכירים 
בתחום, ולהוביל תהליכי פיתוח ויזמות 

  בתחומי הלמידה וההוראה.

הכשרה לעיסוק במחקר בתחום מדעי  •
  הלמידה וההוראה.

 

 תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים לתואר שני כוללת קורסים  •
העוסקים בהיבטים תיאורטיים, מחקריים 
ויישומיים של תהליכי למידה, עיצוב הוראה, 

   ופיתוח תוכניות לימודים.

הלימודים כוללים יום לימודים אחד בשבוע  •

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור 
לסטודנטים מתחום  מהיקף הלימודים 

 החינוך, לומדי תואר שני ותואר שלישי.
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