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 :יעדי ההוראה
 

של הורים ומורים לויסות רגשות, הפנמה, מוטיבציה  התנהגותהסמינר יעסוק בקשר שבין 
והתנהגות של ילדים. נסקור גישות תאורטיות שונות ומחקרים אמפיריים בהקשר של יחסי 

 . ערות סטודנטיםהש חקירה אמפירית שלתלמיד. הסמינר ישלב -ילד ומורה-הורה
 

 :פרשיות לימודים

 פרשיה נושא

למה אנחנו רוצים לחנך את ילדנו? באילו תחומים אנחנו רוצים שיפתחו מוטיבציה?  –פתיחה 
 הנחות תאורטיות על טבע האדם.  ?(well-being) כיצד נגדיר "חיים טובים" ורווחה נפשית
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 2 ים?למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עוש –מוטיבציה ורגש

 3 להנעה.  הפרספקטיבה הפסיכודינמית

 4 להנעה. הבהביוריסטיתהפרספקטיבה 

 5 אלברט בנדורה.  –תאוריית הלמידה החברתית 

 6 תאוריית מטרות ההשג

 7 תאוריית ההכוונה העצמית -הגישה ההומניסטית 

 8 רגשות 

 9 ויסות רגשות

 10 , הפנמה וויסות רגשות.פרקטיקות של הורים ומורים והקשר שלהן למוטיבציה

 
  הקורסוהרכב ציון דרישות 

 מהציון בקורס.  20% - והשתתפות פעילה חובה נוכחות .1

 .יתכן שיהיו שינויים בפרטי הקריאה במהלך השנה – קריאת הביבליוגרפיה המצורפת .2

הגשת שני רפרטים במהלך השנה )עד עמוד כל אחד(.  במסגרת זו תהיה לסטודנט הזדמנות  .3

בצורה ביקורתית לחומר הקריאה ולדיונים בכתה. אחת המטרות היא שהדברים אותם להגיב 

 מהציון הסופי(.   10%כותבים הסטודנטים יעשירו את הדיון בכתה )

 מהציון הסופי(  20%בכתה ) ניתוח מאמר והצגה .4

יבחנו שאלה תאורטית באופן יכתבו הסטודנטים עבודה בה  בסמסטר השני –עבודה מסכמת  .5

 מהציון הסופי(.    50%) אמפירי
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 70ציון סופי  –ציון  עובר בסמינר  .6
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