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מטרות הקורס:
בית הספר מתקיים בתוך הקשר תרבותי רחב .קורס זה בוחן את הקשר בין סביבות למידה
והקשרים תרבותיים לבין תהליכי התפתחות פסיכולוגית של תלמידים וסטודנטים .הקורס יעסוק
בנושאים של הערכה ,למידה פורמלית ובלתי פורמלית ,אופן רכישת הידע ,והקונפליקט
הפוטנציאלי בין הבית לבין בית הספר בנוגע לערכים .דגש מיוחד יושם על קבוצות תרבות
שונות בתוך החברה הישראלית .השיעורים יתבססו בחלקם הגדול על קבוצות דיון בכיתה
בנושאים שיעלו מתוך מאמרים ומחקרים אמפיריים ,ויתנהל תוך השתתפות פעילה בשיעורים.

מבנה הקורס:
הנושאים שידונו במסגרת הקורס:
 .1פסיכולוגיה תרבותית ותהליכים סוציו-תרבותיים
 .2בית ספר ופרקטיקות סוציו-תרבותיות ( )sociocultural practicesאחרות
-

למידה והתפתחות קוגניטיבית

 .3מבחנים והערכה– שיקולים תרבותיים
 .4שימוש במדיה כפרקטיקה סוציו-תרבותית חינוכית
 .5ערכים והתפתחותם בתרבות בית הספר

דרישות והרכב ציון הקורס
_חובהX_

__50___ % -

נוכחות

_50__ % -

עבודות

100% -
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