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מהם ערכים? דיון במשמעות של ערכים בדיסציפלינות שונות :חינוכית ,פסיכולוגית,
תרבותית.
מקורות של ערכים :תורשה  -סביבה?
השפעת ערכים על התנהגות ותפיסה חברתית :כיצד ערכים יכולים לסייע לנו לנתח את
הגורמים המניעים תלמידים ,מורים ,הורים ומנהלים?
כיצד ערכים יכולים להסביר תהליכים בין-אישיים וקבוצתיים בבית הספר?
ערכים וקונפליקטים פנימיים.
ערכים והלימה בין האדם לסביבה.
העברת ערכים ושינוי ערכים.
ערכים ,תרבות וערכים תרבותיים.

דרישות והרכב ציון הקורס
נוכחות חובה והשתתפות פעילה  . 15 %השתתפות זו כוללת גם קריאה של מאמר אחד
מידי שבוע במהלך הסמסטר הראשון ,והפגנת מעורבות בדיון בכיתה .כמו כן תידרש הגשה
של שני עמודי תגובה לאורך הסמסטר על שני מאמרים מתוך המאמרים שנלמד לפני השיעור
הרלוונטי.
הצגת מאמר בכיתה בזוגות וניהול דיון (במהלך הסמסטר הראשון) 15 %
הצגה של תהליך העבודה המחקרית בתחילת סמסטר ב' ובסיומו 10%
עבודת מחקר 60%
סה"כ 100%
עובר בקורס -ציון
ציון
סופיפי70הפרשיות המסומנים בכוכבית הינם מאמרי קריאת חובה:
ביבליוגרפית על
רשימה
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