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 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 

 סילבוס לסטודנט -תשע"ח חינוךהמחלקה ל
 

 סוגיות מרכזיות בהתפתחות קריירה מהתבגרות לבגרות שם הסמינר:

  12910178- 88129101   מס' קורס:

 72בניין   504חדר   16-14ם ב' וי  :ומקום זמן

 ד"ר תמרה בוזוקאשוילי שם המרצה:

 tamarab900@gmail.com  דוא"ל:

 בתאום מראש -132, חדר 12:00-11:00יום ג' : שעות קבלה

 

 :יעדי ההוראה
 

תרבותיים בתהליכי התפתחות הקריירה -יים וסוציובסמינר זה נחקור היבטים אישיים, בינאיש

של הפרט עם דגש על המעבר מהתבגרות לבגרות. תיאוריות מרכזיות בתחום התפתחות 

הקריירה יהוו את הבסיס לחקירה ביחס למשמעות הלימודים, העבודה והמשפחה בחייהם 

מוד על במהלך הקורס נע .של מתבגרים וצעירים מקבוצות חברתיות ותרבותיות שונות

המשאבים והאתגרים העומדים בפני מתבגרים וצעירים אלה  בתהליכי הבניית סגנון החיים 

 המקצועי והתעסוקתי שלהם עם המעבר לחיי הבגרות.

 

 פרשיות לימוד:

מגיל ההתבגרות לשלב  במעברשל הפרט פסיכוסוציאלית ההתפתחות סוגיות מרכזיות ב -

 הצעירה.הבגרות 

 .זיים בהתפתחות קריירהתיאוריות ומושגים מרכ -

 התפתחות קריירה בהקשרים חברתיים ותרבותיים שונים. -

  .עבודה ומשפחה -

 .אוריינטציית עתיד והתפתחות קריירה -

 

 דרישות והרכב הציון:

 .השתתפות פעילהקריאת מאמרים ו נוכחות סדירה, -השתתפות פעילהנוכחות חובה ו

במפגשי  צמות כהכנה לנושאים בהם נעסוקמצומ משימות אישיות כתיבתההשתתפות כוללת 

 20% – .אליהםרפלקטיבית  התייחסותכהקורס או 
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התפתחות  עריכת ראיוןבבמהלך סמסטר א' הסטודנטים יתנסו  -ראיון התפתחות קריירה

 10% –ויוגש לקבלת משוב.   והריאיון יערך בהתאם להנחיות שיינתנקריירה. 

עמ'(  2ם יתבקשו להגיש הצעת מחקר )עד הסטודנטי -והצגה בכיתההגשת הצעת מחקר 

קדם את סייע ולמטרת ההצגה היא ל ולהציג אותה לעמיתיהם בכיתה במהלך סמסטר ב'.

 בכיתה.עליה הדיון ההצגה ו בעזרתוכתיבת העבודה המסכמת החשיבה על המחקר המוצע 

- 10% 

ורטית סמסטר השני יכתבו הסטודנטים עבודת מחקר בה יבחנו שאלה תיאב -עבודה מסכמת

לכתיבת העבודה המפורטות . ההנחיות איסוף נתוניםיטתי של תהליך שאמצעות ב ספציפית

 60% –. ימסרו בהמשך

 לפחות 70ציון עובר בסמינר: ציון 

 

ומפגשי הדרכה אישיים. )במליאה, בקבוצות קטנות ובזוגות( הרצאות, דיונים אופני הלמידה: 

 ה פעילה ומעורבות אישית של הסטודנטים. יושם דגש רב על דיון מושגי בשילוב עם למיד

 

 :רשימה ביבליוגרפית
    תינתן עם ראשית הסמסטר. מלאהקריאה  רשימת

 
 

מתבגרים: היבטים )עורך(.  (. התפתחות קריירה והתבגרות. בתוך ח. פלום1995פלום, ח. )
 . ישראל, אבן יהודה: רכס. 223-201 . עמ'אישיים, משפחתיים וחברתיים 

-מאפייניה של החקירה בשלב הבגרות הצעירה(. 2012ספקטור, מ. )-צינמון, ר.ג., ריץ', י., וגרוס
 קרן גנדיר. . דוח מחקר מסכם.המקרה של צעירים ישראלים
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