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מטרות הקורס:
קורס זה מהווה את החלק השני ברצף של שני קורסים שמטרתם להגביר את הידע וההתנסות
של פסיכולוגים חינוכיים בהכרות ,אבחון והתערבות פסיכולוגית חינוכית בבתי ספר ובמסגרות
חינוכיות .הידע התיאורטי וההתנסות המעשית יהוו בהמשך בסיס לפתוח כלים אופרטיביים
להתערבות בית ספרית ,כחלק מהידע ומארגז הכלים המקצועי של הפסיכולוג החינוכי.
מטרת הקורס היא להגביר את יכולותיהם המקצועיות ואת רצונם של פסיכולוגים חינוכיים
להתערב במערכות חינוך ברמה מערכתית ולתרום לשיפורן של המערכות החינוכיות כסביבות
חינוכיות-רגשיות .התרומה מתמקדת בעיצוב סביבה בית ספרית ,המכוונת להתפתחות
אופטימאלית של תלמידים ,מורים הורים ובית הספר כקהילה תוך הדגש על תחומים רגשיים-
חברתיים .מכוונות להתפתחות אופטימאלית זאת נתפסת כקרקע תומכת ומקדמת צמיחה
והתפתחות בכל התחומים להם בית הספר אחראי.
הקורס משקף גישה מערכתית לעבודת הפסיכולוג החינוכי ,הרואה במערכת בית הספר מוקד
מרכזי בעבודה פסיכולוגית-חינוכית .גישה זו שמה דגש על שימוש בידע פסיכולוגי-חינוכי לקידום
המטרות הרחבות של בית הספר כארגון חינוכי :קידום התפתחות אופטימאלית והעצמת
המיטביות של כלל באי בית הספר ,מניעת פגיעה בצרכים בסיסיים ,קידום חיים בקהילה אכפתית
ומוסרית ושיפור תהליכי למידה.
במסגרת השנה הנוכחית (שנה ב) יגבש כל סטודנט /צמד סטודנטים תוכנית הערכה והתערבות
המכוונת לשיפור מרכיב כלשהו של בית הספר כסביבה חינוכית-רגשית .התוכנית תגובש עם
פסיכולוג ביה"ס בתיאום ובשיתוף גורמים מהצוות.
מסמך תמציתי הכולל ראשי פרקים כלליים של התכנית :מטרות ויעדים ,אופנות ההתערבות,
מסגרת הפעלת התכנית ,מעקב אחר יישום התכנית כולל קשיים העולים תוך כדי ההפעלה,
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שינויים בתכנון וכו' יוגש לפני תחילת הפעלת התכנית .עבודה מלאה ותיאורטית יותר ,המתארת
את התוכנית ,הרציונאל והערכת הבסיס ,תוגש בסוף סמסטר א'.
תוכנית ההתערבות תסתיים בפסח או מעט אחרי פסח .דו"ח המסכם את ההתערבות עם הצעות
או מחשבות ביחס לכיווני המשך אפשריים ,יוגש להנהלת בית הספר לפני תום סמסטר ב' .עבודה
רחבה ותיאורטית יותר ,המסכמת את ההתערבות ,וכוללת התייחסות לתהליך שנערך במשך
שנתיים ,תוגש כחלק מחובות הקורס לאחר סיום סמסטר ב'.

מבנה ודרישות הקורס:
הדרישות והמשימות נבנו במטרה לתמוך בתהליך הלמידה ההכשרה וההתנסות של הפסיכולוג
החינוכי בראייה המערכתית .הקורס יתמקד בלמידה תיאורטית ויישומית של המיומנויות
המהוות תשתית 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 קבוצות
עבודה מצומצמות.
הקורס מחייב:
פעילות פסיכולוגית מערכתית בבית ספר (יש לשריין יום קבוע שמיועד לעבודה בביה"ס).
קריאת חומר ביבליו גרפי.
נוכחות בשיעורים ,בהדרכות ובעבודה המעשית בבית הספר.
השתתפות פעילה בשיעורים ובהדרכות.
הגשת דוחות ועבודות כתובות
ההערכה השנתית תתבסס על:
 .1נוכחות ,השתתפות ותרומה פעילה לדיונים בכיתה :בשיעורים ובהדרכות.
 .2הגשת עבודות
 .3כתיבת והפעלת תכנית התערבות בבית הספר
 .4תהליך אישי – (יכולת התבוננות ,עיבוד רגשי ,מודעות לעצמי ולאחר ,יכולת הקשבה
ואמפטיה ,יכולת לשתף בקושי ,וכו')
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