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משמעותי עם אוכלוסיית קצה  .סמסטר א

מטרות הקורס:
.1
.2
.3
.4

שילוב סטודנטים ביצירת שיח מעצים עם אוכלוסיית קצה הלומדת במכינה הקדם צבאית.
הבנה ויישום מושגי יסוד הקשורים בגיבוש דמות משמעותית חינוכית עבור תלמידי
המכינה.
פיתוח רגישות בין אישית והרחבת המודעות הרגשית ביחסים הבין אישיים עם התלמידים.
פיתוח התבוננות עצמית ככלי עזר לתקשורת בין אישית משמעותית.

יעדי הקורס:
סיוע לקהילת תלמידי המכינה על ידי יצירת קשר קרוב ומתמשך .
הקניית ידע תיאורטי וכישורים הנדרשים לפיתוח יחסים משמעותיים עם בני אוכלוסיית קצה ,וליוויים
בתהליך זה.
עם סיום הקורס בהצלחה יוכלו הסטודנטים לפתח ולשמר קשר מתמשך משמעותי עם אוכלוסיית יעד
בעלת קשיים רגשיים.

הכשרה הסטודנטים התמודדות עם נוער
בסיכון .סמסטר ב'  26שעות חניכת בני נוער
במכינה הקדם צבאית "אשר רוח בו"
דיסציפלינה :פסיכולוגיה ,חינוך
מחלקה אחראית :מדעי הבריאות
דרישות קדם :אין.
מפתח הציונים0-100 :

תשומות למידה :כיתת לימוד.
נהלי נוכחות :חובת נוכחות פעילה בשיעורים.
אופן ההוראה:
•
•

שמות מרכזי הקורס
 מר דותן שפיראפרטי קשר

טלפון במשרד052-6622264 :
דוא"לshapido@post.bgu.ac.il :
שעות קבלה :על-פי תיאום מראש
הערכת הקורס :בסיומו של הקורס הסטודנטים
יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות

רכישת ידע תיאורטי בסיסי בתחום האישיות ,מבנים פסיכולוגיים ודרכי התערבות.
למידה התנסותית – התבוננות משותפת על תמלילי שיחות בין הסטודנטים לתלמידים
וניתוח מקרים בכיתה.

הערכת הסטודנטים בקורס:
.1
.2

נוכחות (חובה) פעילה בשיעורים ועם התלמידים מחוץ לשעות הלמידה בכיתה.
הצגת מקרה בתום השנה כולל חשיבה המשגתית תיאורטית עליו.
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