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שם הקורס :מבוא לפסיכולוגיה חינוכית
מס' קורס  :סמסטר א' 12911031 :סמסטר ב'12911921 :
שם המרצה :גב' חגית סבטו
שעות קבלה :יום ב'  13-14בתיאום מראש
יעדי ההוראה:
הקורס יעסוק בפרקים מרכזיים בפסיכולוגיה הרלוונטיים לעוסקים בחינוך.
מטרת הקורס להקנות ידע ובסיס לחשיבה פסיכולוגית סביב תהליכים בהתפתחות הפרט במעגלים
המשפחתיים ,החינוכיים והחברתיים לתוכם הוא גדל.
נעסוק בהתפתחות הרגשית ,החברתית והקוגניטיבית של הילד ונבחן בין השאר :תהליכי למידה
והבניית ידע ,תפיסה ,אישיות ,מוטיבציה ,אינטליגנציה ,תהליכים חברתיים.
בעיבוד הנושאים יושם דגש על החיבור בין התאוריה לפרקטיקה ,תוך בחינת תרומתם של המושגים
התיאורטיים לשדה החינוכי.
בנוסף ,כקורס מבואי ,הקורס יספק הזדמנות להכיר ולתרגל עקרונות בסיסיים בכתיבה ולמידה
אקדמית.
פרשיות לימודים:

פרשיות לימוד

•
•
•
•
•
•

סמסטר א'
מבוא :תחומי הפסיכולוגיה בדגש על תחומים הרלוונטיים לחינוך
תאוריות התפתחות אישיות
תאוריות התפתחות קוגניטיבית
תהליכי למידה והבנית ידע
תאוריות התפתחות חברתית ומוסרית
התפתחות העצמי והזהות -בדגש על גיל ההתבגרות

סמסטר ב'
•
•
•
•
•

תאוריות במוטיבציה
אינטילגנציה
לחץ ושחיקה
פסיכולוגיה חברתית  :השפעה חברתית ,עמדות ,הפרט והקבוצה
התנהגות פרו חברתית ואנטי חברתית

דרישות והרכב ציון הקורס
סמסטר א'
תרגילים
מבחן
סמסטר ב'
 15%תרגילים
 35%מבחן
100%
סה"כ
חובה להגיש את כל התרגילים כדי לסיים את הקורס.
הנוכחות בשעורי התרגול היא חובה והינה תנאי לסיום הקורס.
 15 %35 % -

נקודות בונוס :בהתאם להחלטת ועדת המחקר במחלקה לחינוך ,יש אפשרות לסטודנטים בקורס מבוא
לפסיכולוגיה חינוכית לקבל בונוס של  2נקודות לציון של הקורס על ידי השתתפות ב 4-שעות ניסוי
הנערכות על ידי חוקרים מהמחלקה .אפשרות זו ניתנת בכל סמסטר ,וסטודנטים יכולים לצבור עד 4
נקודות סה"כ תמורת השתתפות ב 8שעות.
ציון מעבר בבחינה הוא  56לפחות
ציון מעבר בקורס – ציון סופי 70
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