
 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 

 6201 ו תשע"                                            חינוך המחלקה ל
 

 מחקר התפתחותי בהקשר חינוכי -מינקות לבגרות   :בעברית שם הקורס

From infancy to adulthood - the developmental research in the 

educational  context 

 
 :)במידה ומדובר בשינוי פרטי קורסמס' קורס 

 
 אציל -קניאורטל בוח שם המרצה:

 
 :יעדי ההוראה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :פרשיות לימודים
 
 

 נושאים תאריך
 נורמלית -תכני הקורס, חובות, מהי התפתחות נורמלית ואבהכרות, סקירת  27.10
 מושגי יסוד בתיאוריות התפתחותיות 03.11
 הריון ולידה 10.11
 טמפרמנט 17.11
 התקשרות וחסך אימהי 24.11
 ציון עוברעל עצם ההתנסות( –)עבודת התנסות  דפוסי הורים 1.12
 התפתחות חושית 8.12

 חברתית  – התפתחותית רגשית 15.12
 התפתחות קוגניטיבית 22.12
 התפתחות שפתית 29.12
 התפתחות מוטורית 05.01
 מפגשים אישיים ועבודה לקראת הפרזנטציה 12.01
 סיום סמסטר א' -הצגת עבודות 19.01

המטרה  של הקורס היא לחשוף את התלמידים לתחום התיאורטי הרחב של תיאוריות התפתחותיות  
 ולמחקרים עכשוויים  בנושא  התפתחות נורמטיבית.

 על גורמי סיכון, בעיות התנהגות, הערכה והתערבות. נלמד  
נסקור תיאוריות שונות על פי ציר הזמן מינקות לבגרות ובכל שלב נבחן את התפקיד של הפסיכולוג 

 החינוכי מול ההורים, הילד והצוות החינוכי.
 

 חובות הקורס: 

 
 הקורס מבוסס במידה רבה על קריאה ודיון על מאמרים ותיאוריות שונות. 

 נדרשת נוכחות סדירה בשעורים והודעה מראש על היעדרות צפויה.
נדרשת  קריאה שוטפת של החומר לפני השיעור והשתתפות פעילה בשיעורים, כולל הצגת העבודות 

 ידי התלמידים לדיון בכיתה.-הנעשות על



סיום 
סמסטר 

 א

  

 עבדותו של הפסיכולוג החינוכי 08.03
 אריקסון 15.03
 ויגוצקי 22.03
 העצמי, קוהוטהתפתחות  29.03
 המשחק ותרומתווינקוט,  05.04
 בעיות התנהגות 12.04
 בעיות קשב וריכוז 03.05
 מעברים 10.05
 הורות 17.05
 דיון -תיאור מקרה 24.05
 פגישות אישיות והכוונה לקראת הפרזנטציה 31.05
 התפתחות בגיל בי"ס 07.06
 גיל ההתבגרות 14.06
 סמסטר ב'–הצגת עבודות  21.06
 סיכום 28.06
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 בודה פרטנית:ע

 

עבודה ויציג  התפתחותי עיכוב  או נושא בהקשר של קושי לבחור בעבודה זו כל סטודנט יתבקש 

 בכתב ובעל פה על פי הסעיפים הבאים:

 )גנטי/סביבתי/הריון/לידה( ההתפתחותי כיצד התפתח הקושי .1

 כיצד הקושי אובחן? )באיזה גיל, על ידי מי( .2

 ?כיצד הקושי בא לידי ביטוי .3

)כיצד מתנהל הטיפול, מהם האמצעים הטיפוליים   ?מהם דרכי הטיפול המומלצים .4

 הננקטים, מהם שלבי הטיפול השונים(

 טיפול(בו מניעהאיתור, בהן במה תפקידו של הפסיכולוג החינוכי בהקשר הזה ) .5

 סיכום ולמידה שלכם  .6

 

 התנהגות של ילדים: לבעיותבנוגע  סטודנטים(  3-2) עבודה קבוצתית

 

, לקויות למידה לאתר מאמר המתאר התערבות בבעיות התנהגותסטודנטים יתבקשו הבעבודה זו 

 :על פי הסעיפים הבאים )ולהציגה בשיעור(  ולכתוב עבודה קשיי הסתגלות וא

וכן השינוי? )ילד, מהו הבסיס התיאורטי עליו נשען הטיפול? מיהו ס –תיאור הטיפול  .1

, מין, מאפיינים היעד? )גיל תוכדומה(, מהי אוכלוסיי צוות חינוך  הורים, משפחה,
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אחרים(, מהם מרכיבי הטיפול? )כיצד מתנהל הטיפול, מהם האמצעים הטיפוליים 

 הננקטים, מהם שלבי הטיפול השונים(

איזו ביקורת יש לכם על אופן ביצוע המחקר  מהם הממצאים לגבי יעילות הטיפול? .2

 המוצע? ועל מסקנותיו לגבי יעילות הטיפול? מהם יתרונותיו וחסרונותיו של הטיפול

ינוי )ניתן להציע מספר תפקידו של הפסיכולוג החינוכי בעת השלדעתכם מה  .3

 התערבויות(.

 סיכום ולמידה שלכם )באופן קבוצתי ואישי(. .4

 


