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יעדי ההוראה:
בסמינר זה נחקור היבטים אישיים ,בינאישיים וסוציו-תרבותיים בתהליכי התפתחות הקריירה
של הפרט עם דגש על המעבר מהתבגרות לבגרות .תיאוריות מרכזיות בתחום התפתחות
הקריירה יהוו את הבסיס לחקירה ביחס למשמעות הלימודים ,העבודה והמשפחה בחייהם
של מתבגרים וצעירים מקבוצות חברתיות ותרבותיות שונות .במהלך הקורס נעמוד על
המשאבים והאתגרים העומדים בפני מתבגרים וצעירים אלה בתהליכי הבניית סגנון החיים
המקצועי והתעסוקתי שלהם עם המעבר לחיי הבגרות.
פרשיות לימוד:
 סוגיות מרכזיות בהתפתחות הפסיכוסוציאלית של הפרט במעבר מגיל ההתבגרות לשלבהבגרות הצעירה.
 תיאוריות ומושגים מרכזיים בהתפתחות קריירה. התפתחות קריירה בהקשרים חברתיים ותרבותיים שונים. עבודה ומשפחה. אוריינטציית עתיד והתפתחות קריירה.דרישות והרכב הציון:
נוכחות חובה והשתתפות פעילה -נוכחות סדירה ,קריאת מאמרים והשתתפות פעילה.
ההשתתפות כוללת כתיבת משימות אישיות מצומצמות כהכנה לנושאים בהם נעסוק במפגשי
הקורס או כהתייחסות רפלקטיבית אליהם20% – .
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ראיון התפתחות קריירה -במהלך סמסטר א' הסטודנטים יתנסו בעריכת ראיון התפתחות
קריירה .הריאיון יערך בהתאם להנחיות שיינתנו ויוגש לקבלת משוב10% – .
הגשת הצעת מחקר והצגה בכיתה -הסטודנטים יתבקשו להגיש הצעת מחקר (עד  2עמ')
ולהציג אותה לעמיתיהם בכיתה במהלך סמסטר ב' .מטרת ההצגה היא לסייע ולקדם את
החשיבה על המחקר המוצע וכתיבת העבודה המסכמת בעזרת ההצגה והדיון עליה בכיתה.
-

10%

עבודה מסכמת -בסמסטר השני יכתבו הסטודנטים עבודת מחקר בה יבחנו שאלה תיאורטית
ספציפית באמצעות תהליך שיטתי של איסוף נתונים .ההנחיות המפורטות לכתיבת העבודה
ימסרו בהמשך60% – .
ציון עובר בסמינר :ציון  70לפחות
אופני הלמידה :הרצאות ,דיונים (במליאה ,בקבוצות קטנות ובזוגות) ומפגשי הדרכה אישיים.
יושם דגש רב על דיון מושגי בשילוב עם למידה פעילה ומעורבות אישית של הסטודנטים.
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת קריאה מלאה תינתן עם ראשית הסמסטר.
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