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יעדי ההוראה:
מטרתו המרכזית של הקורס ,היא להכיר מספר סוגיות מרכזיות שמאפיינות את ייחודיותו של
התפקיד הפסיכולוג החינוכי ,אשר מחבר בין שתי דיסציפלינות -פסיכולוגיה וחינוך .היכרות
זו תעשה על ידי למידה של גישות ותיאוריות בפסיכולוגיה וחינוך ,דיון בעבודה המעשית של
הפסיכולוג החינוכי ,והיכרות עם השדה המחקרי בתחום.

פרשיות לימודים:
במסגרת הקורס נבחן שלוש סוגיות מרכזיות -העבודה בתוך הארגון הבית ספרי ,מי
הלקוחות שלנו שם וכיצד עובדים איתם .נכיר את חוויית ההורות וסוגיית העבודה עם הורים.
נדון במוטיבציה כמשאב קריטי וייחודי בכל הקשור לתפקידם של התלמידים המורים
וההורים ,והחיבור בינם לבין הפסיכולוג החינוכי.
כמו כן ,במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים לחוקרים במחלקה לחינוך ,ויכירו את המחקרים
המובילים שלהם.

* דרישות והרכב ציון הקורס
נוכחות חובה וקריאת מאמרים חובה
2X20% שתי מטלות להגשה
60% עבודה מסכמת קורס
.יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים
.אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר
.על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם
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