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המחלקה ל חינוך

שם הקורס בעברית :פסיכולוגיה חינוכית – פיתוח אספקטים של זהות ותרבות.
מס' קורס 129-2-0392 :
שם המרצה :ויסאם מרעי
יעדי ההוראה:
הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בעבודת הפסיכולוג החינוכי תוך דגש על היבטים של פתוח זהות מקצועית
תרבותית .הסטודנטים ייחשפו לתיאוריה ומחקר המתייחסים להקשרים הרב תרבותיים בעבודת הפסיכולוג
החינוכי .הם יכירו את תחומי העיסוק של הפסיכולוגיה החינוכית בקונטקסט של מערכות החינוך בארץ ,תוך
חידוד שאלות של פתוח מקצועי אישי של הלומדים כבסיס להכשרה המקצועית .נתמקד בסוגיות מרכזיות
של עבודה פסיכולוגית חינוכית עם המערכת הבית ספרית על כל מרכיביה ,בהקשר של אתגרים ודילמות
של החברה הערבית בישראל.
חובות הקורס:
הלמידה תתבסס על השתתפות פעילה במפגש הכיתתי שיתקיים בעיקרו באופן סדנאי ויכלול גם
למידה תיאורטית וקריאת מאמרים .
נדרשת נוכחות סדירה בשעורים והודעה מראש על היעדרות צפויה.
נדרשת קריאה שוטפת של החומר לפני השיעור והשתתפות פעילה בשיעורים ,כולל הצגת העבודות
הנעשות על-ידי התלמידים לדיון בכיתה.

דרישות והרכב ציון הקורס *
משקל בציון הסופי **
נוכחות

___20___ % -

עבודות

____ 80__ % -

סה"כ

100% -

חובה

עבודה פרטנית בסמסטר הראשון40% :
בעבודה זו כל סטודנט יתבקש לראיין פסיכולוג חינוכי העובד עם האוכלוסיה הערבית  ,תוך
התמקדות בסוגיות ודילמות העולות בהקשר התרבותי והתייחסות לחומרים תיאורטים
ומחקריים שידונו בשיעורים .הראיונות יוצגו וידונו בשיעור.
עבודה מסכמת לקראת סוף שנה40% :
בסמסטר ב' יתבקש כל סטודנט להעמיק בלמידה וחקר של נושא פסיכולוגי חינוכי שייבחר
בתאום עם המרצים ולהציגו לקבוצה כבסיס ללמידה אישית וקבוצתית .הצגה זו תהווה בסיס
לעבודת הסיכום השנתית .הנחיות מפורטות יינתנו בהמשך.

רשימה ביבליוגרפית:

תינתן הנחייה על קריאת חובה ורשות לכל שיעור
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