יש לפרסם הסילבוס לפני הרישום לקורסים לפי חוק זכויות
הסטודנט

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה לחינוך תשע"ט 2019
שם הקורס _____ :יחסי ילדים ,הורים ומורים :מהלכה למעשה _____
מס' קורס 12920169_ :
שם המרצה :אבי עשור
שעות קבלה :רביעי  15:00 – 14:00בבנין  72חדר 138
יעדי ההוראה:
למידה והבנה של תיאוריות ומחקרים מרכזיים בתחום
יכולת ליישם את המושגים והמחקר שנלמד לשאלות יישומיות

פרשיות לימודים:
הקדמה וגישות תיאורטיות מרכזיות
זווית הראייה הראיה המוטיבציונית – התפתחותית .נעסוק
בתיאוריות המתייחסות לתהליכי התקשרות ומודלים פנימיים,
סיפוק צרכים פסיכולוגיים בסיסיים ,רמות וסוגי מוטיבציה,
אפיוני טמפרמנט,
תפיסות עצמיות,
רמות ויסות שונות של רגשות,
סכימות של מצפן פנימי אותנטי לעומת לא אותנטי המתמקדות בערכים.
השפעות על התפתחות היחסים ,התפקוד ,וההתפתחות של ילדים ,הורים ומורים .במידת האפשר
למידה ותרגול של יישומים בתחום העבודה עם הורים ומורים

דרישות והרכב ציון הקורס
)משקל בציון הסופי ** (יש למחוק את המיותר
__ בחירה

__ חובה

20 % -

נוכחות

______ % -

*** בחנים

80 % -

עבודות

______ % -

מבחנים

______ % -

סיורים

100% -
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