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יעדי הוראה:
הקורס נועד להקנות בסיס פסיכולוגי לחשיבה על תהליכים ברמת הפרט והקבוצה בהקשר
החינוכי ,תוך התמקדות בהשלכות של תהליכים אלו על רגשותיהם ,מחשבותיהם והתנהגותם של
גורמים שונים במערכת החינוך (תלמידים ,מורים ,הורים ,מנהלים ובעלי עניין אחרים בתוך בית
הספר ובסביבתו) .מטרתנו לפתח חשיבה ביקורתית על תהליכים הכוללים :התפתחות
קוגניטיבית ,אישיותית וחברתית ,למידה ותפיסה ,מוטיבציה ,הבדלים בין אישיים ,תפיסה
ושיפוט חברתיים ,עמדות ותהליכי שכנוע ,יחסים של הפרט עם הקבוצה ,תהליכים ארגוניים
והבדלים בין תרבותיים .בנוסף ,כקורס מבואי ,הקורס יספק הזדמנות להכיר ולתרגל עקרונות
בסיסיים בכתיבה ולמידה אקדמית .בין הנושאים שילמדו בהקשר זה :כללים בכתיבה אקדמית,
חיפוש ועיבוד של מקורות ראשוניים ואתיקה בכתיבה אקדמית.
פרשיות לימודים:
 סמסטר א':
 oמבוא :זרמים בפסיכולוגיה ופסיכולוגיה חינוכית ( .)Woolfolk, A. Chap. 1
 oיסודות בשיטות מחקר (חומר עזר :פרק  , 2גריג וזמברדו ,מבוא לפסיכולוגיה,
בעריכת פזי-גולדברג ובייט-מרום).
 oהשפעת התורשה והסביבה.
 oתאוריות התפתחות קוגניטיבית (.(Ormrod, J.E. Chap 2
 oתאוריות התפתחות אישית ,חברתית ומוסרית (.(Ormrod, J.E. Chap. 3
 oתהליכי למידה והבניית ידע (.(Ormrod, J.E. Chap. 6
 oתפיסה
 סמסטר ב':
 oתפיסה חברתית (פרק 3ב ,האוניברסיטה הפתוחה)
 oתאוריות במוטיבציה ).)Woolfolk, A. Chap. 12
 oהבדלים בין אישיים ביכולות קוגניטיביות (.(Ormrod, J.E. Chap. 5
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 oהבדלים בין אישיים במאפיינים דמוגרפיים אישיותיים ומוטיבציונים ((Ormrod, 4
J.E. Chap.
 oהפרט והקבוצה (פרק  ,8האוניברסיטה פתוחה עד עמוד .)336
 oנושא העשרה :מושגים בסיסיים בהתנהגות ארגונית והשלכותיהם להקשר הבית
ספרי.
דרישות והרכב ציון הקורס*:
סמסטר א'
מטלות מוגשות בזוגות 20 % -
השתתפות פעילה בתרגילים ובמפגשים ומטלת משוב אישית – 10%
מטלת סיכום סמסטר 20%-
סמסטר ב'
* בהנחה שהלימודים יתקיימו כרגיל
מטלות מוגשות בזוגות 15% -
מבחן 35% -
* בהנחה שהלימודים ימשיכו במתכונת של סמסטר א' ההערכה תתבסס על אותה חלוקה של
נקודות כמו בסמסטר א.
סה"כ

100%

 חובה להגיש את כל התרגילים כדי לסיים את הקורס.
 הנוכחות בשעורי התרגול היא חובה והנה תנאי לסיום הקורס .גם במידה שהתרגולים יערכו
באופן מקוון ,הנוכחות בתרגילים עם מצלמה פתוחים היא חובה .תלמידים עם בעיה נקודתית
בנוגע לנוכחות בתרגיל זה או אחר או פתיחת מצלמה בתרגיל מסוים ,מתבקשים לפנות אל
המתרגלת לקבלת אישור מראש ומטלה משלימה.
 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  4נקודות סה"כ תמורת השתתפות ב 8שעות.
 ציון מעבר בבחינה הוא  56לפחות.
 ציון מעבר בקורס -ציון סופי .70
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