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 כתפקידה המעורבות החברתית עיקרון את להגדיר וניתן העולם בכל כיום מתפתחת בקהילה האקדמיה מעורבות

באופן פרו  בתחום ההתערבות החינוכיתקורס זה מבקש ליישם את התכנים האקדמיים  .האקדמיה של השלישי

עם נערים ונערות  , אחת לשבוע למשך שעתיים,אקטיבי בהתנדבות סטודנטים מהמחלקה לחינוך בחניכה בין אישית

יצירת קשר עם המאפיינת  תהנמצאים בסיכון. בקורס זה ילמדו הסטודנטים תיאוריות שונות העוסקות בייחודיו

לאורך הקורס ילמדו  .בין אישיתבחניכה  הסטודנטיםהתנסות תנו כליםלמסגרתי. תיאוריות אלומתבגר הנמצא בסיכון

הן של המתבגרים והן בקרב  התפתחות הדדיתקורס זה שואף ליצירת ההתנסויות האישיות.  תכנים אשר יעלו מתוך

 בו חלק.  וייקחהסטודנטים אשר 

 
 פיון עבודה חינוכית במסגרות בלתי פורמאליות. א
 

 מחקר פעולה.מהו 
 

 .עמידה על המשמעות של כתיבת יומן פעולה ואופן השימוש בו
 

 .פיתוח מיומנות של חשיבה רפלקטיבית
 

 . ליצירת תהליך חונכות אישיתבין מאפייניו המרכזיים של מחקר פעולה קישור 
 

 עימם.ועמידה על המורכבות בעבודה  בפרט, בסיכוןבכלל ונערים ונערות עבודה עם אפיון 
 

יצירת אמון, תיאום ציפיות, וסביבתו,  המתבגר החניךעולמו של היכרות עם  תות הכוללוחונכות אישי תיותכונבניית 
 ועוד. וקותיחזהעצמת 

 
התנהגות סיכונית, התנהגות קונפורמית, בעיות התנהגות, קשיי למידה, סוגיות מרכזיות, ביניהן התמודדות עם 

דימוי עצמי ונושאים נוספים שיעלו מהשטח מתוך הכרה באבחון והערכה מחודשת כחלק הפרעות קשב וריכוז, 

 ממאפייניו האקוטיים של מחקר פעולה. 

 
 עבודה על יצירת גבולות, סמכות, הכלה ואמפתיה למתבגר.

 
 למידת אופן תהליך פרידה מיטיבי. 

 
 חונכות.למקרים שיעלו מהסטודנטים בהתמודדותם ב הספרות המחקריתקישור בין 

 



 
 הקורסוהרכב ציון דרישות 
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