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יעדי הוראה:
הקורס יספק הכרות עם תאוריות ערכים מדיסציפלינות פסיכולוגיות ,ארגוניות ותרבותיות ,ויציג
תאוריות אלו ככלי המאפשר להבין ולחקור תהליכים חינוכיים ותהליכים ארגוניים במערכות
חינוך .הסמסטר הראשון יוקדש להכרות עם ויישומים של תאוריות ערכים בניתוח התנהגותם של
בעלי עניין במערכות החינוך ,ובניתוח התרבות הבית ספרית .בסיומו של הסמסטר יגישו
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פרשיות לימודים:


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.
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10% - הצגה של תהליך העבודה המחקרית בתחילת סמסטר ב' ובסיומו
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