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 תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

 חברתית בפסיכולוגיהתואר שני 
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שרת החוץ של האיחוד לכך לפחות חושבים חלק מהמבקרים שלעגו  - "כשאת בוכה את לא מנהיגה?"

 –מה הקשר בין רגשות, מגדר ומנהיגות? במסיבת העיתונאים לאחר הפיגוע בבריסל. שפרצה בבכי האירופי 

בתרבות למרות שאחד הדימויים הרווחים זהו רק אחד מהנושאים המגוונים שהקורס עוסק בהם. 

זירות תמיד היו רציונאלית ונטולת רגשות, ארגונים ה מכונהה דימויהוא  ולארגוניםמנהיגות הפופולארית ל

קורס "רגשות הילאו בהם תפקיד מכריע. מ חיוביים ושליליים שרגשות תוססות חברתיותאנושיות ו

 ומעוצביםאת הדרכים השונות שרגשות מעצבים  תלהבנציע דרך הסתכלות חדשה ומרתקת מבארגונים" 

. דרך התחקות אחר הממדים הרגשיים ברמת הפרט, הקבוצה בתוכםש אנשיםתנהגות ההו הארגון ידי-על

יחסי עבודה, רמת תפקוד בעבודה, תהליכים  סוגיות מפתח בהתנהגות ארגונית:איר נ ,הארגוןכלל ו

אופיו  .ועוד ארגוני שינוי ,וקונפליקט וח, יחסי כקבלת החלטותאינטליגנציה רגשית, מנהיגות,  ,קבוצתיים

, הניהולממדעי סוציולוגיה ומפסיכולוגיה, מ עדכנייםמובילים ומחקרים  המשלב, של הקורס תחומי-הבין

מושתתת על דיונים ה, בקורס דיאלוגיתהשיטת ההוראה . הנושאשל ומורכבת מעמיקה יתרום להבנה 

. יתרמו ללמידה חווייתית ומשמעותית ,ודוגמאות מזירות ארגוניות מגוונות בוחןוניתוח של מקרי פתוחים 

ומפורט המציג את עיקרי  מעמיקמאמרים, מדריך למידה הלימוד בקורס כוללים מלבד מקראת חומרי 

ציון הקורס מורכב מציוני תרגול עצמאיים. בהגישות והמאמרים ואתר קורס פעיל ועשיר בחומרי למידה ו

 ).60%-70%מהציון ובחינה עם חומר פתוח ( 40% מטלות שמשקלם עד 2-3, מטלות

עיוניים כלים גם  לומדיו ירכשו, מציעהקורס ש האינטלקטואלית הייחודית אנו מאמינים שלצד התרומה

ורגשיות בניהול מערכות אנושיות  ,מודרני-בעידן הפוסט יםמנהלכוות כמנהל ,הםלשיעזרו  חשוביםומעשיים 

 אנו מזמינים אתכם/ן להצטרף אלינו להיכרות עם תחום מרתק זה. הארגון.מורכבות כמו 
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