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 תיאור ומטרות –הקורס 

בנושאים של התמודדות והסתגלות בקרב הינה לסקור בפני הסטודנטים ספרות מחקרית עדכנית מטרת הקורס 

במהלך הקורס יוצגו גורמים של מצוקה וסטרס בקרב סטודנטים,  סטודנטים שלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.

משאבי התמודדות והשלכותיהם על מצוקה והסתגלות בקרב אוכלוסייה זו. כמו כן, יודגש תפקידה של התרבות כגורם 

במהלך הקורס . שמגיעים מרקעים תרבותיים לא מערביים תגלות של סטודנטיםמשמעותי בהבנת ההתמודדות וההס

קבוצה ייחודית של סטודנטים) ליקויי למידה, מבוגרים, נשים בהריון, עולים, שייכים  לבחורידרשו יהסטודנטים 

דנט יידרש ולבחון את גורמי הלחץ השונים בקרב קבוצה זו, אופן התמודדותה והסתגלותה. הסטו למיעוטים אתניים(

 כיתה.ב) באמצעות ראיונות( ולהציג ממצאים ומסקנות בפניי עמיתיהם  אלולאסוף נתונים 

 

 

 מיומנויות שיירכשו במהלך הקורס

 .פגיעות של סטודנטים \קבוצות ייחודיותזיהוי  -

 לגורמי לחץ, התמודדות והסתגלות של סטודנטים.שיום והגדרה של מושגים שנוגעים  -

 פגיעה בתוך המוסד האקדמי בישראל.\בהקשר של קבוצה ייחודיתאלו ליישם מושגים  -

 .רשימת שאלות מנחות לראיון עם דמות מתוך הקבוצה הייחודית-ראיון פרוטוקוללבנות  -

נקודות  -5להציג את עיקר הממצאים, ההבנות והלמידה בפני הכיתה) לא חובה אך מזכה ב -
 בונוס(.
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 הקורסמטלות 

 של הסטודנטים/ות, קריאה שוטפת של החומר ונוכחות בשיעורים. בקורס נחוצה השתתפות פעילה

 10% -פעילה והשתתפות נוכחות -

  20% -ראיונות שני -

 (31-7-2019 ההגשה תאריך)  70% -מסכמת עבודה -

 נקודות 5 יקבלו מצגת באמצעות הכיתה בפני שערכו הראיונות את להציג שמעוניינים סטודנטים -

 .בונוס

 . חובה היא בקורס הנוכחות

 : תכנית הקורס*

 ייתכנו שינויים ברשימת הקריאה*

 (27.02.2019)תיאור של הקורס ו הקדמה .1
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 ( 03.04.2019)   התייעצויות אישיות חלק א' לבחירת נושא העבודה) אוכלוסיית הסטודנטים(.   6
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 בגלל חופשת פסח. 24-4 -ו 17-4אין לימודים בשני השיעורים, 

   בדואים(-לחצים, התמודדות והסתגלות של סטודנטים ערבים) עם דגש על סטודנטים ערבים.   8
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 האקדמיים המוסדות י"ע המוצעים בשירותים ושימוש פנייה, נגישות - פאנל יועצים \אורחת הרצאת . 9

  נערך ביום שני( -) שיעור השלמה (06.05.2019)

 מצגת לאתר תועלה -הבונוס נקודות 5 את ולקבל להציג שיבחרו לאלו' ) א חלק סטודנטים של מצגות. 10

 (  15.05.2019)  (   לפרזנטציה הנחיות

  (  22.05.2019)   '    ב חלק סטודנטים של מצגות. 11

 .(6-5-) שיעור השלמה נקבע לבגלל יום הסטודנט 29.05.2019השיעור בתאריך לא יתקיים 

 פטר-בגלל חג אל 05.06.2019לא יתקיים השיעור בתאריך 

 (12.06.2019)' ג חלק סטודנטים של מצגות. 12
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