אוניברסיטת בן גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה חינוך תש״פ 2020

שם הקורס  :הערכה פסיכו-חינוכית של בית ספר – שנה א
מספר הקורס:
שם מרצה :דר' קרן טל
שיעור :יום ד׳ 10:00-12:00
יעדי ההוראה:
קורס זה מהווה את החלק הראשון ברצף של שני קורסים המכוון להגביר את יכולתם
וכוונתם של פסיכולוגים חינוכיים לתרום לשיפורם של בתי ספר כסביבות רגשיות-חינוכיות.
התרומה יכולה להיות בעיצוב סביבה בית ספרית המונעת פגיעה בהתפתחות תלמידים ואף
בקידום סביבה התורמת להתפתחות אופטימלית ,בייחוד בתחום הרגשי-חברתי .שני הקורסים
משקפים גישה מערכתית לעבודת הפסיכולוג החינוכי ,גישה הרואה במערכת בית הספר מוקד
מרכזי בעבודה הפסיכו-חינוכית .גישה זו שמה דגש על שימוש בידע פסיכולוגי-חינוכי לקידום
המטרות הרחבות של בית הספר כארגון חינוכי :קידום התפתחות אופטימלית והעצמת המיטביות
( )well-beingשל כלל באי בית הספר ,קשר משמעותי עם דמות חינוכית כבסיס להתפתחות
רגשית ,מניעת פגיעה בצרכים בסיסיים ,קידום חיים בקהילה אכפתית ומוסרית.
במסגרת הקורס ילמדו מושגים ,מיומנויות וכלים בסיסיים הקשורים להערכת בית ספר
כסביבה רגשית-חינוכית .כמו כן ,יבורר מקומה של העבודה על שיפור בי"ס בזהות המקצועית
שהמשתתפים מתחילים לגבש.
פרשיות לימודים
הדרישות והמשימות נבנו במטרה לתמוך בתהליך הלמידה ההכשרה וההתנסות של הפסיכולוג
החינוכי בראייה

המערכתית .הקורס יתמקד בלמידה תיאורטית ויישומית של המיומנויות

המהוותתשתית לעבודה זו ובהדרכה על עבודת השדה.
לקורס יש  3מרכיבים( :א) למידה תיאורטית( ,ב) התנסות בשדה (פרקטיקום) ולמידת מיומנויות
הקשורות לרבדים המערכתיים של העבודה הפסיכולוגית  ,ו (ג) ההתפתחות האישית -
מקצועית ובניית הזהות כפסיכולוגים חינוכיים.
חשוב להדגיש ,כי מסגרת השיעור וההדרכות ייקבעו בהתאם לדרישות הקורס והשדה;
חלק מהשיעורים יילמדו במסגרת כיתתית ,וחלק במתכונת של הדרכות אישיות ,זוגיות או
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קבוצות עבודה מצומצמות .הדגש בשנה א' הוא על למידה תיאורטית ויישומי בחבירה ובהלימה
להיבט ההתנסותי של העבודה בשדה .כך ששני המרכיבים ,התיאורטי וההתנסותי שזורים אלה
באלה.
כל המשימות בבית הספר תערכנה בשיתוף עם הפסיכולוג ובתיאום מוקדם עם צוות
בית הספר.
הדרישות והמשימות נבנו במטרה לתמוך בתהליך החשיבה המערכתית של עבודת הפסיכולוג
החינוכי והלמידה של המיומנויות המשמשות פסיכולוג כזה .במסגרת הקורס הסטודנטים ישתתפו
בפגישות שבועיות באוניברסיטה ויבצעו משימות בבית הספר .פרוט המשימות יינתן במהלך
הקורס וילווה בהדרכה בהתאם.
הפגישות באוניברסיטה מתנהלות על בסיס ההנחה שהסטודנטים קראו את חומר
הקריאה לפני הפגישה .על הסטודנטים להיות מוכנים לדיון מעמיק בחומר הקריאה במובן של
העלאת שאלות ,העברת ביקורת בונה ,אינטגרציה וסינתזה.
דרישות הקורס וציון הקורס


נוכחות  ,קריאת חומר ביבליגרפי והשתתפות פעילה בשיעורים ובהדרכות 15%



התנסות פעילה בעבודה בשדה (הערכה ממוקדת בבית הספר)30 %



הגשת עבודה בסיום הסמסטר 40 %



יכולת רפלקציה והתבוננות אישית על תהליך ההתפתחות כפסיכולוג/ית חינוכי 15%
כחלק מפיתוח הזהות המקצועית על הסטודנטים לגלות אחריות רבה בעמידה

בהתחייבויות שלהם כלפי בית הספר ,השרות הפסיכולוגי-חינוכי ,המרצים ,וחבריהם בקורס.
הדבר מתבטא בעמידה בלוחות זמנים ,בביצוע המשימות על הצד הטוב ביותר ,בשיתוף פעולה
ועזרה ,וביושר אישי ויושרה.
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