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 המחלקה לחינוך

 "פתש –לימודים מנהל חברה ומדיניות החינוך תוכנית 
 דר' הללי פינסון - ראש תוכנית 

 

 לחצו כאן -לימודיםלהרשמה ל

 : רכזת לענייני סטודנטים

 6304538-08 -, פקס baranad@bgu.ac.il,  6304507-08 –טלפון ישיר  - עדי ברן

 

 התכנית: מטרת

לחשוף את הסטודנטים/ות לסוגיות מרכזיות בתחום המנהל החינוכי ומדיניות חינוכית כגון: ארגון  .1

 החינוך ובית הספר, תהליכי קבלת החלטות בבית הספר, רפורמות חינוכיות וסוגיות בניהול. 

הבנה רחבה בסוגיות במדיניות החינוך בישראל ובעולם, תוך דגש  לפתח בקרב הסטודנטים/ות .2

 על רפורמות וחידושים בארגוני חינוך בחברה משתנה. 

 לפתח בקרב הסטודנטים/ות הבנה רחבה בתיאוריות במנהל חינוכי ובמדיניות חינוכית.  .3

 לספק לסטודנטים/ות התנסויות בפרויקטים במנהל, מנהגות ומדיניות החינוך. .4

 מוקדי מחקר בתחום מנהל, מנהיגות ומדיניות חינוכית, בישראל.ליצור  .5

 

 קהל יעד:

  התוכנית מיועדת ומותאמת למי  –סטודנטים/ות הבאים/ות מרקע חינוכי פורמלי או בלתי פורמלי

 שעובד/ת בתור מערכת החינוך.

  /בעלי תואר ראשון בחינוךBE.d ובעלי/ות תואר ראשון במדעי החברה B.A. 

 עניין בניהול מערכות חינוך. בעלי/ות 

   סטודנטים/ות/ מצטיינים/ות המעוניינים/ות לעסוק במחקר סביב שאלות של מנהל, מנהיגות

 ומדיניות חינוכית.

 לתכנית, יחויבו בהשלמות בהתאם חיוניים מקצועות חסרים שלהם האקדמי שברקע סטודנטים/ות 

מערכת החינוך , ת מחקר כמותיותשיטו, מבוא לסוציולוגיה של החינוךע"י ראש התוכנית )

 )השני התואר לימודי של הנקודות במניין יחושבו לא אלו לימודים()בישראל
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 המחלקה לחינוך

 

 נק"ז( 20שנה א )

 נק"ז 2 מנהלתיאוריות בסיסיות ב

 נק"ז 2מדיניות חינוכית 

 נק"ז 2כלכלת החינוך 

 נק"ז 4ה מחקרית איכותנית -מתודולוגי

 נק"ז(: 10קורסי בחירה ) בהיקף של 

 מוסד בין מוסדות 

 (שינויים בתפקיד ומעמד המורה ) מרוכז בקיץ

 לחץ ושחיקה של מורים

 (בין הסמסטרים חינוך ומגדר ) מרוכז

 נוער, קונפליקטים ותקשורת בין אישית

 
 נק"ז( 18שנה ב )

 בהתייעצות עם רכזת אקדמית  –נק"ז  4קורס מחוץ למסלול 

 נק"ז 8בהיקף של קורסי בחירה +  נק"ז 6פרויקטים בחינוך 

 

 *רשימת הקורסים אינה סופית וניתנת לשינויים

 

 שנתיים -משך הלימודים 

 , ורביעי יום מלא.15:00הלימודים מתקיימים בימים ג' החל משעה  -ימי הלימוד 

 לא יתקיימו בימי הלימוד של התואר(טנית לכל מועמד )ייתכן וההשלמות קורסי השלמה ייבחנו פר

 מרוכזים בין הסמסטרים ובסמסטר קיץבנוסף, קורסים 

 

 ממכללה. 90מאוניברסיטה מוכרת/  לפחות )בכל תחום( 85תואר ראשון בממוצע  - תנאי רישום

בנוסף על הממוצע, תהליך המיון מתבסס על קורות חיים, מכתבי . 2פטור מאנגלית רמת מתקדמים 

 וראיון )ע"פ שיקול ראש תוכנית(המלצה 

 

 גוריון בנגב-של אוניברסיטת בןמנהל חברה ומדיניות החינוך ב -מוסמך בחינוך  .M.Aהתואר הינו תואר 

 לשינויים ** התוכנית ניתנת 

http://www.bgu.ac.il/eilat

