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בין השעות  8:30עד 10:00
יעדי ההוראה:
פיתוח מודעות אתית.
.1
.2

הכרות עם חוקים וקודים אתיים רלבנטיים לעבודת הפסיכולוג החינוכי.

.3

סקירת תחומים אתיים רלבנטיים לתחום הפסיכולוגיה החינוכית.

.4

פיתוח יכולת לשיקול דעת בהתמודדות עם דילמות אתיות.

פרשיות לימודים:
הגדרות ומושגי יסוד ,חוק ואתיקה.
מקצועיות ,סודיות ,יחסים כפולים ,החוזה המקצועי ,הרשומה.
איש המקצוע לעצמו ,לעמיתיו ולחברה.
טיפול בילדים ובנוער.
אתיקה בפסיכודיאגנוסטיקה .אתיקה בעבודה טיפולית ואיבחונית בחברה רב תרבותית.
אתיקה של הדרכה.
אתיקה של עבודה פסיכולוגית בבית הספר.
דרישות והרכב ציון הקורס
 השתתפות פעילה חובה בכל המפגשים .בסיס הקורס בדיון המבוסס על הקריאה שלפרק בספר של שפלר ואחרים (ראה ביבליוגרפיה) ועל  3שאלות בכתב שיוצגו
למרצה לפני כל שיעור באי מייל  gabysylvie@gmail.comעד יום שלישי לפני
כל שיעור (.)50%
 כל סטודנט יציג רפרט לקבוצה המבוסס על דילמה אתית ואת תהליך פיתרונהבעזרת "מודל שבעת הצעדים" (המצורף בזה) או בנושא שיוכם עם המרצה ויגיש
אותו בכתב(. )50%
רשימה ביבליוגרפית:
גוטמן דוד ( )2001אתיקה למקצועות טיפוליים ,תל אביב ,דיונון.
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Dr Gabriel Weil

Goals:
Developing of ethical awareness, knowledge of laws and ethical codes which are
relevant to school psychology work, review of ethical topics which are relevant to
school psychology work, developing the ability for resolving ethical dilemmas.
Course Chapters:
Basic concepts and definitions, ethics and law.
Professionalism, confidentiality, dual relationships, the professional agreement.
The psychologist with himself, colleagues and society.
Ethics of therapy with children, adolescents, ethics of psychodiagnostics, ethics in
a multicultural society.
Ethics of supervision.
Ethics in school psychology
Course requirements:
Requirements determining the final score of the Course:
1. Full attendance and active participation in all sessions. The course is based on
discussion of a chapter in Sheffler et al. book (see bibliography) and on three
written questions which will be presented to the lecturer before every class to the
e-mail gabysylvie@gmail.com, not later than Tuesday preceding every lesson.
2. Each student will present a referat to the group, based on a ethical dilema and
its solving process according to the "Seven steps model" (attached) or on any
other topic which will be agreed upon with the lecturer. The referat will be
written and handed in.
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