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מטרות הקורס:
קורס זה מהווה את החלק הראשון ברצף של שני קורסים שמטרתם להגביר את הידע וההתנסות
של פסיכולוגים חינוכיים בהכרות ,אבחון והתערבות פסיכולוגית חינוכית בבתי ספר ובמסגרות
חינוכיות כ "ארגונים חינוכיים מורכבים" .הידע התיאורטי וההתנסות המעשית יהוו בהמשך
בסיס לפתוח כלים אופרטיביים באבחון הערכה והתערבות בית ספרית ,כחלק מארגז הידע
והכלים המקצועי של הפסיכולוג החינוכי .
הקורס יעסוק ב:
הכרת בית הספר כמערכת חינוכית ארגונית מורכבת ,זיהוי מרכיבי המערכת ויחסי הגומלין
ביניהם; הכרת תהליכים מרכזיים האופייניים לחיי בית הספר :תהליכים ושיטות למידה,
תהליכים חברתיים ,תהליכים פסיכולוגיים-חינוכיים ,מוטיבציה ועוד .הכרת גישות לאבחון
ולפיתוח התערבויות ,רכישת כלים לאבחון מערכתי וזיהוי דרכים להתערבות פסיכו-חינוכית .
הקורס יעסוק בפיתוח מושגים מעולם תכן של אבחון הערכה והתערבות בבית הספר בכדי להביא
לשיפור וקידום של בתי ספר כסביבות רגשיות-חינוכיות .עיצוב סביבה בית ספרית המונעת פגיעה
בהתפתחות תלמידים וקידום סביבה התורמת להתפתחות אופטימאלית ,בייחוד בתחום הרגשי-
חברתי.
שני הקורסים משקפים גישה מערכתית לעבודת הפסיכולוג החינוכי ,גישה הרואה במערכת בית
הספר מוקד מרכזי בעבודה הפסיכולוגית-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 ושיפור תהליכי הלמידה.
במסגרת הקורס פסיכולוגיה חינוכית א' ילמדו מושגים ,מיומנויות וכלים בסיסיים הקשורים
להערכת בית הספר כמערכת חינוכית מורכבת המהווה סביבה רגשית חינוכית להתפתחות
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תלמידים .כמו כן נתמקד בברור מקומה של העבודה הפסיכולוגית לשיפור וטיוב המערכת
החינוכית בזהות המקצועית של משתתפי הקורס.

מבנה ודרישות הקורס:
קורס מובנה ופגישות הדרכה .הדרישות והמשימות נבנו במטרה ליצור ולקדם תהליך של הקניית
ידע תיאורטי ויישומי .התהליך יבוצע תוך כדי העמקה והתבוננות ביקורתית בתיאוריה ובמעשה.
במסגרת הקורס הסטודנטים ישתתפו בפגישות שבועיות באוניברסיטה ( הרצאה והדרכה) ויבצעו
משימות שבועיות בבית ספר .מסגרת הזמן לעבודה שבועית בבית הספר הוא כ  4-5שעות
שבועיות.
תינתן הדרכה בקבוצה ובזוגות.
המועד אותו יש לשריין להדרכות הוא בימי רביעי בין השעות  .44-41יש להשאיר זמן זה פנוי ולא
לקבוע מחויבויות אחרות .מבנה ההדרכות יוסבר בשיעור הראשון של הסמסטר.
פרוט המשימות יינתן במהלך הקורס וילווה בהדרכה בהתאם.
הקורס מחייב:
קריאת חומר ביבליו גרפי.
נוכחות בשיעורים ,בהדרכות ובעבודה המעשית בבית הספר.
השתתפות פעילה בשיעורים ובהדרכות.
הגשת עבודות כתובות ( במהלך ובסיום הסמסטר).
ההערכה השנתית תתבסס על :
 .4נוכחות  ,השתתפות ותרומה פעילה לדיונים בכיתה :בשיעורים ובהדרכות.
 .2הצגת חומרים תיאורטיים בכיתה ( הרצאות).
 .3עבודה מסכמת סמסטר א'.
 .4כתיבת אבחון בית הספר בשני נוסחים.
 .5עבודה מסכמת סמסטר ב'.
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The faculty of Social Science

Syllabus
Education Department
Course name:

2031-2031

Evaluating Schools as an Affective-Educational Context:

Theory and Practical Training
Course number:

129-2-1310

Reception hours: prescheduled with lecturer (on Wednesday)

Schools as complex organizations: identification of structural components and the
interactions between them. Learning central processes that characteristic schools'
environment (the learning and academic process; social interactions; psychoeducational process, motivation, etc.). Exposure to variety of diagnostic and structural
intervention tools within the school system. Acquisition of tools, concepts and skills
in structural psycho-educational intervention.
Theoretical and practical learning and practicing professional tools of the school
psychologist as a structural agent.
The course is based on lectures and group supervision. The supervision will take place
on Wednesday between 16-18.
The course required weekly practical work (" practicum") within a specific school for
4-5 hours.

Course Assignments:
Assigned Reading
Class attendance
Class participation
Written course papers
Bibiliography:
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