לפרטים נוספים
פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
ראשת התוכנית

Orly.shapira@biu.ac.il

גב' ענת אמסלם
יועצת לתואר ראשון
Anat.Waichman@biu.ac.il
03-5318469

גב‘ שרון חקלאי

יועצת ומרכזת הוועדה לתואר שני :ייעוץ חינוכי ,הצעות מחקר
Sharon.Haklay@biu.ac.il
000-3063000

מנהיגים חינוך  -יוצרים עתיד!
בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור
מהיקף הלימודים לסטודנטים מתחום
החינוך ,לומדי תואר שני ותואר שלישי.
ראשת התוכנית:
פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי

גב' חן גולן
מתאמת התוכניות :מנהיגות וניהול מערכות חינוך
Hen.Golan@biu.ac.il
000-3063003
גב' שרית עמיאל
מרכזת תואר שלישי ותוכנית חינוך וחקר המוח בתואר השני
Sarit.amiel@biu.ac.il
03-5310650
הרב דר' אהרון בוזגלו
מרכז אקדמי של תוכנית נחשונים
Abuzaglo@gmail.com
ד"ר תמר חן-לוי
מרכזת אקדמית לתואר ראשון לנשים ,דו-חוגי בניהול
מערכות חינוך וייעוץ חינוכי בקמפוס החרדי
Tamarchenl@gmail.com

קבלת קהל
”דלת פתוחה“ בימים א‘ ,ג‘ ,ה‘ בשעות 10:00-10:00
בזום ובאופן פרונטלי

Education.biu.ac.il

מדוע כדאי ללמוד בתוכנית למנהיגות וניהול
מערכות חינוך?

•

התואר הראשון במנהיגות וניהול מערכות
חינוך מעניק ידע וכלים ומכשיר אנשי חינוך
לתפקידי ניהול והנהגה במערכות החינוך
השונות ובארגונים העוסקים בחינוך.

•

התואר השני מסייע במגוון תפקידי ניהול
ומנהיגות חינוכית במערכת החינוך.

ייחודיות התוכנית

למצטיינים בתואר שני
ו ש ל י ש י א פ שר ו ת ש י ל ו ב ל ימ וד י ם
באוניברסיטאות יוקרתיות באירופה -
מלגות Erasmus

קורס דירקטורים מתקדם למנהיגים
במערכות חינוך  -לתלמידי תואר שני
ושלישי בתוכנית.
מטרות התוכנית
א .פיתוח תשתית של מנהיגות למערכת החינוך.
ב .הכנת הבוגרים למחקר ולעיסוק בתפקידים
בכירים במערכת החינוך בישראל :ריכוז והובלת
צוותים ,הדרכת מורים ,ניהול בתי ספר ,הערכה
ופיקוח ,ניהול חינוכי ברשויות החינוך המקומיות
ותפקידי מנהיגות במוסדות השכלה גבוהה
(אוניברסיטאות ומכללות).
ג .הכשרת הלומדים למחקר ,ועיסוק בתפקידים
בכירים במערכת החינוך בישראל ,כגון ניהול בתי
ספר ,פיקוח ,הדרכת מורים ,ריכוז והובלת
צוותים ,ריכוז והדרכה במסגרת רשויות החינוך
המקומיות ,ארגונים ללא כוונות רווח ומתנסים.
Education.biu.ac.il

חדש! חדש! לימודים עיוניים בשנה אחת או
בשנה וחצי.
* במסלול תזה נדרש לשריין שנתיים לסיום עבודת
התזה.
הלימודים לתואר שני מרוכזים באופן המאפשר
לימודים ועבודה בשתי אופציות*:
 .1ב מ ש ך ש נ ה ו ח צ י  :י ו ם ש נ י מ ל א ב מ ש ך
שנה ובשנה השנייה יום חמישי סמסטר א ‘
אחר הצהריים (נדרש במסלול תזה).
 .0בשנה אחת :יום שני מלא ויום חמישי אחר
הצהריים.

•

בתוכנית מלמדים חוקרים הנמצאים בחזית
המחקר בארץ ובעולם בתחום מנהיגות וניהול
מערכות חינוך.

•

התוכנית קוש רת בין ממ צאי המחק רים
האקדמיים העדכניים ביותר בתחום החינוך
בארץ ובחו"ל ובין הטמעתם בשטח.

•

יח ס אי שי  :הל מי ד ה בתוכ ני ת מת בצ ע ת
בקבוצות קטנות ,תוך התנסות ,סימולציות
ואימון אישי בתפקידי ניהול.

•

הבוגרים שלנו ממלאים תפקידים בכירים
במחקר אקדמי ,בניהול ובהדרכת מערכות
חינוכיות.

תוכנית הדגל נחשונים להוראה:
התוכנית בשיתוף משרד החינוך והקרן והיחידה
לחיילים משוחררים במשרד הבטחון .התוכנית
מיועדת למועמדים מצטיינים ,מסיימי שירות
משמעותי  ,בתפקידי פיקוד ,קצונה והדרכה.
מטרתה להצמיח את דור המנהיגים הבא של
מערכת החינוך .במסגרת התוכנית מסיימים
הבוגרים תואר ראשון ,שני ותעודת הוראה
במקצועות הליבה ב 4שנים בלבד וזוכים למלגת
מפעל הפיס ולמענק מותנה מטעם משרד
החינוך ,המממן לימודים אלו .לפרטים נוספים
ראו בפרסום נוסף -תוכנית נחשונים *-תוכנית
מלגות.
תואר ראשון לנשים  -בניהול מערכות
חינוך וייעוץ חינוכי בקמפוס החרדי
הנפרד של אוניברסיטת בר -אילן .מיועד
לנשים העובדות במערכת החינוך,
המעוניינות להשתלב בתפקידי ריכוז ,ניהול
הו ר א ה וי י עו ץ  ,ב עלו ת ת ע ו ד ת מו ר ה
מוסמכת בכירה .הלימודים מרוכזים ליום
אחד במהלך שנתיים המאפשר שילוב עם
עבודה וחיי משפחה.

*המידע מתייחס לתוכניות הלימודים בחינוך .
לבירור בדבר פטור מחובות לימודי יסוד ו/או
לימודי אנגלית ,יש לפנות למחלקות
הרלוונטיות.
הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת וליחס
חם ,בשילוב עידוד למצוינות.

