
 פרופ' זהבית גרוסראשת התוכנית:  

 לפרטים נוספים

 פרופ' זהבית גרוס

 ראשת התוכנית

Zehavit.Gross@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   |Hen.Golan@biu.ac.il 

 גב' דניאלה אגם

ניהול מתאמת תואר ראשון ותואר שני בתוכניות: 

 .ופיתוח מערכות בלתי פורמליות, מוגבלות שכלית

03-9348135 non-formal.edu@biu.ac.il  |  

 גב' שרית עמיאל

ותוכנית חינוך וחקר המוח בתואר מרכזת תואר שלישי 

 השני

03-9347690  |Sarit.amiel@biu.ac.il 

 קבלת קהל

  40:00-40:00בשעות ‘ ה‘, ג‘, בימים א“ דלת פתוחה”
 .בזום ובאופן פרונטלי

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור 
לסטודנטים מתחום  מהיקף הלימודים 

 החינוך, לומדי תואר שני ותואר שלישי.
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-המקצועי -גשרים לפיתוח האני: האישי 
 החברתי

התוכנית מכשירה סגל בכיר לניהול מערכות 

חינוך בלתי פורמליות המסוגל לבצע מחקר 

ורפלקציה על עבודתו המעשית. החינוך הבלתי 

פורמלי עשיר בעשייה ודל במחקר. מטרת 

מסלול הלימודים לגשר בין היבטים תיאורטיים 

של הניהול במערכות הבלתי פורמליות ובין 

הצרכים הריאליים המתעוררים בשדה. חידושה 

העיקרי של ההתמחות הוא השילוב בין ההיבט 

המחקרי והפרקטי, דהיינו סדנאות מעשיות 

בתוך מסגרת הלימודים התיאורטית, לפיתוח 

 אישי ומקצועי.

 מבנה הלימודים*

, ובשנה  בשנה הראשונה נלמד ביום שני

 בלבד.‘ השנייה ביום שני סמסטר א

תוכנית הלימודים   -ללומדים במסלול עם תזה 

 הינה למשך שנתיים.

ניברסיטת בר  ניברסיטה -או לן היא האו אי

היחידה שמעניקה תואר שני בניהול ופיתוח 

מערכות חינוך בלתי פורמליות, )מסלול עם תזה 

 ובמסלול בלי תזה(.

מדוע כדאי ללמוד בתוכנית לניהול ופיתוח 
 מערכות חינוך בלתי פורמליות?

התואר השני במנהיגות וניהול מערכות חינוך 

הבלתי פורמליות מעניק ידע וכלים ומכשיר 

 מטרות התוכנית

הכשרת הלומדים למחקר ולעיסוק בתפקידים 

בכירים במערכת החינוך הבלתי פורמלית 

: ניהול מתנ  ן ות, “ בישראל כגו סים, פנימי

צבאיות, רכזים חברתיים -מדרשות, מכינות קדם

בבתי הספר, עמותות בלתי פורמאליות, ניהול 

מחלקות נוער ברשויות המקומיות, ניהול 

מרכזים קהילתיים, ניהול פיקוח והדרכה בבתי 

ספר שדה ובתנועות הנוער, ריכוז והובלת 

צוותים במסגרת בתי ספר ורשויות חינוך 

 מקומיות.

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור 
לסטודנטים מתחום  מהיקף הלימודים 

 החינוך, לומדי תואר שני ותואר שלישי.

אנשי חינוך לתפקידי ניהול והנהגה 

במערכות החינוך השונות ובארגונים 

 העוסקים בחינוך הבלתי פורמלי.

 ייחודיות התוכנית

התוכנית קושרת בין ממצאי המחקרים 

האקדמיים העדכניים ביותר בתחום החינוך 

 בארץ ובחו"ל ובין הטמעתם בשטח.

 

: הלמידה מתבצעת בדרכים  יחס אישי

יצירתיות ואינטראקטיביות תוך התנסות 

במגוון דרכי הוראה, כגון סימולציות ומשחקי 

 תפקידים.

אפשרות למסלול משולב   -למצטיינים   •

 של תואר שני ושלישי.

הלימודים לתואר שני מרוכזים באופן  •

 המאפשר לשלב לימודים ועבודה.

ם  • די גרים שלנו ממלאים תפקי הבו

ל  יהו , בנ רים במחקר האקדמי בכי

כיות בלתי  ו נ ובהדרכת מערכות חי

 פורמליות.

הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת 
 וליחס חם, בשילוב עידוד למצוינות.

 לתוכניות הלימודים   המידע מתייחס *
לבירור בדבר פטור מחובות   .בחינוך 

לימודי יסוד ו/או לימודי אנגלית, יש לפנות 
 למחלקות הרלוונטיות.
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