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פסיכולוגיה חינוכית בקהילה החרדית  זהות ותרבות מקצועית
סדנת למידה והתנסות
מרצות :נעמי ספירו
מטרות הקורס:


העמקה וברור של סוגיות מתחום פסיכולוגיה ורב תרבותיות ,במחקר ובפרקטיקה.



הכרות עם עבודה פסיכולוגית חינוכית במערכת החינוך ,תוך התייחסות לסוגיות
של הקשר ,תרבותי ,חברתי ,וארגוני.



פתוח זהות מקצועית וכושר רפלקטיבי כתשתית להכשרה המקצועית.



הכרות וחשיבה על תפקיד הפסיכולוג/ית החינוכי/ת בכלל ,ובמגזר החרדי בפרט
תוך התייחסות לאפיונים המיוחדים והצרכים של הקהילה החרדית תוך זיקה
למערכת הרחבה מספקת השירותים החינוכיים חברתיים ,המשפחה כגורם מחנך
הסביבה הקהילה ועוד.



בנייה של תפיסת תפקיד ראשונית באמצעים מגוונים :קריאת ביקורתית של
ספרות מקצועית  ,ניתוחי מקרה ,תצפית בשדה ,סיורים ,חשיפה ועבור של
תהליכים התנסותיים אישיים.

נושאים מרכזיים:


הכרות עם המערכת החינוכית :אבחון מערכת ,תפקידו ומקומו של הפסיכולוג/ית
החינוכי /ת בתוכה .הדומה והשונה בבואנו לבחון נושא זה במערכת החינוך
החרדית.



סוגיות מפתח מקצועיות והתאמה תרבותית :ייעוץ להורים ,אבחון פסיכולוגי,
חינוך מיוחד ,ייעוץ למנהל/ת בית הספר .דיון כולל בסוגיות אלה תוך העמקה
בייחודיות למגזר.
אתיקה מקצועית וסוגיות תרבותיות :ברור ערכים במפגש עם הדיסיפלינה
הפסיכולוגית.



 זהות מקצועית וזהות אישית :הפסיכולוג/ית בחברה החרדית ) כולל דיון במקומן
של דמויות מפתח כמו רב(.
 שדה הפעולה הפסיכולוגי חינוכי ,בישראל :אתגרים עתידיים בהשתלבות
מקצועית במערכת.
דרישות ה קורס:
נוכחות מלאה
השתתפות פעולה בשיעורים ובסיורים
תיעוד תהליך הלמידה וההתפתחות ביומן רציף
קריאה ביבליוגרפית
כתיבה והגשת עבודות כתובות :באמצע ובסוף כל סמסטר .פרוט ”מסר בהמשך.
בסמסטר ב' התבקש על סטודנטית להעמיק בלמידה וחקר של נושא פסיכולוגי חינוכי
שייבחר בתאום עם המרצות ,ולהציגו לקבוצה כבסיס ללמידה אישית וקבוצתית.
רשימה ביבליוגרפית חלקית:
תינתן הנחייה על קריאת חובה ורשות לכל שיעור
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