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  רביעייום  -מינהל מערכות חינוך  - א"פתש מערכת שעות

 

 

 סמסטר ב'  סמסטר א'  שעות 

8.30–  10.00 
 שנה א

 
 למתקדמים )ת(  שיטות מחקר כמותיות

 גב' דקלה ברק ד"ר אריאלה טייכמן וינברג/
 חובה לשנה א' 

 שנה ב 
 )ת(  הערכה ומדידה במערכות חינוך

 רית זוקין ד"ר רינת יצחקי וגב' נופרופ' שרה זמיר, 
 ב'  חובה לשנה

10.15 – 11.45   
 ב +  אשנים 

 )מ(  תהליכי פיתוח פרופסיונאלי
   פרופ' אורית אבידב אונגר

 )מ( מצויינות ארגונית באמצעות פיתוח צוות
 יעל פישר  פרופ'

 
נוירופדגוגיה: חקר המוח להשבחת  

 )מ(חלק א ההוראה 
 ד"ר אריאלה טייכמן וינברג 

 להשבחת ההוראה  נוירופדגוגיה: חקר המוח 
 )מ( חלק ב'

 פרופ' יצחק פרידמן  

 
 

 מעורבות הורים )מ( -הצלע השלישית
 יעל פישר  פרופ'

 

 מיומנויות למנהלים מתחילים )מ( 
 ד"ר רינת יצחקי  

 מיינדפולנס )ה( 
 ד"ר אריאלה טייכמן וינברג 

12.15 – 13.45   
 שנה א

 

 
 ת )סמינריון( חשיבה ביקורתית על מדיניו-ב"מסדרונות" משרד החינוך 

 יעל פישר  פרופ'

 תהליכי שינוי בארגונים )סמינריון( 
 אורית אבידב אונגר  פרופ' 

 )סמינריון( משפחה ונוער בדיני חינוך  נבחרותסוגיות 
 פרופ' שלמה נחמיאס וגב' אתי יונגרוירט

12.15-13.45 
 שנה ב 

 הסוציולוגיה של בית הספר )סמינריון( 
 פרופ' שרה זמיר  

 וראה דיפרנציאלית וה הפרדה
 )סמינריון(   במערכת החינוך בישראל

 ד"ר עדית ליבנה                                                               

 )סמינריון(  ומחלוקותשסעים   -החברה הישראלית 
 ד"ר גיל בן בצלאל 

14.00 – 15.30 
 שנים א' +ב' 

 מבוא מתקדם למינהל מערכות חינוך )מ( 
 וגב' אתי יונגרוירט  יצחק פרידמןפרופ' 

   חובה לשנה א

  קבלת החלטותוקבוצתיים ב יחידנייםתהליכים 
 )מ(

 פרופ' יצחק פרידמן וגב' אתי יונגרוירט 
 

 סדנת תזה )כמותי/איכותי( 
 רוני ריינגולד/פרופ' יעל פישר ד"ר  

 

 סוגיות במדיניות ציבורית בראי החינוך )מ( 
 ד"ר גיל בן בצלאל 

 סדנה )מ(  -ניהול קבוצות בארגונים  
 פרופ' אורית אבידב אונגר 

 )ה/מ(  בארגוני חינוךתקשורת  
 פרופ' שרה זמיר       

 סוגות מתקדמות באתיקה )ה/מ(
 ד"ר גיל בן בצלאל 

15.45 – 17.15 

 שנים א + ב 

 
 

 שיטות מחקר איכותניות )ת( 
 א'  חובה לשנה

 ץ)מ( בתי ספר ייחודיים ותכניות ייחודיות באר 
 ד"ר אריאלה טייכמן וינברג 

)חובה   מגמות עכשוויות במחקר חינוכי
לשנה ב' במסלול תזה ובחירה למסלול ללא 

 תזה( 
  פרופ' יעל פישר

 חינוך מיוחד בבית הספר הרגיל )ה( 
 פרופ' עמוס פלישמן 

 רשתות חברתיות ודיגיטל )מ( 
 מר איתי צמיר 

17.30 – 19.00 

 שנה א

 

 לת החינוך א )ת( סוגיות נבחרות בכלכ 

 מר עופר ברונר 

 ' א חובה לשנה

 )בסמסטר ב' קורס המשך מקוון( 

 
 יזמות בחינוך)מ( 
 סדרת הרצאות 
 חובה לשנה א  

 מרכזת: פרופ' אורית אבידב אונגר 
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 קורסים מקוונים: 

 
 

 סמסטר א': 
 ונגר פרופ'  אורית אבידוב א – )מ(מקוון  - משמעויות ליישום בניהול  – ארגוניות גישות .1

 
 סמסטר ב' :

   מקוון )ת( חובה לשנה א' – מבוא לכלכלה ב' .1

   פרופ' שרה זמיר  -מקוון )ה(  –סוציאליזציה פוליטית של נוער בבית הספר  .2
 
 

 
 
 

 הערות:  
 נא לעקוב באתר המכללה ובמידע האישי – .ייתכנו שינויים במערכת1
הספר   בביתחת התכניות האחרות ש"ש מא 1. כל סטודנט רשאי לבחור קורס בחירה אחד בהיקף של 2

 .  לתארים מתקדמים
 
 
 
 
 
 


