אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה לחינוך תש"פ 2019-2020
שם הקורס :פיתוח וייעוץ ארגוני בחינוך
מס' קורס __________ :
שם המרצה :פרופ' דורית טובין
שעות קבלה :מפורסם באתר המחלקה
יעדי ההוראה:
הקורס מיועד לתלמידי תואר שני במנהל ,חברה ומדיניות החינוך .הקורס יציג גישות
ושיטות מרכזיות בתחום של פיתוח ארגוני בכלל ,תוך דגש על שיפור ארגוני חינוך בפרט.
מודלים של ארגונים אפקטיביים ,דרכי אבחון ,וטכניקות להתערבות ופיתוח ארגוני יוצגו
בקורס ,בהתבסס על תיאוריות ארגוניות בכלל וגישות מתחום מנהל החינוך בפרט.
כחלק מהלמידה ידרשו הסטודנטים לנתח אירועים ארגוניים באמצעות המודלים
והמושגים הנלמדים.
פרשיות לימודים:






















פיתוח ארגוני מהו?
היועץ הארגוני – מקצוע מתהווה
הכשרה ,התנסות וליבת הידע
מחקר פעולה – המודל הקלאסי של פיתוח ארגוני
מודלים נוספים של פיתוח ארגוני
פיתוח ארגוני כשינוי תרבותי
השגת וזיהוי הלקוח
כניסה לארגון –חוזה ומטרה
אבחון ברמת הארגון ,קבוצה ותפקיד
הבהרת תקשורת
אבחון  -איסוף נתונים ,ניתוח ומשוב
התנגדות לשינוי
התערבות ברמת הארגון
התערבות ברמת הפרט והקבוצה
התערבות בניהול כוח אדם
התערבות בפיתוח אסטרטגי
יישום והטמעה של השינוי
הערכת השינוי
פרידה מהארגון

* דרישות והרכב ציון הקורס

חובה __בחירה

** משקל בציון הסופי
 נוכחות והשתתפות10% נוכחות
______ % *** בחנים
 עבודת סיכום90% עבודות
______ % מבחנים
______ % סיורים
100% סה"כ

.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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