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  *בעברית תקציר
בקורס זה יתרגלו הסטודנטים קריאת מאמר מדעי והבנתו תוך התייחסות לשאלות המחקר, השערותיו, שיטות המחקר, אופן עיבוד 

 הנתונים והסקת המסקנות.  בנוסף, יידרשו הסטודנטים לדון באופן אינטגרטיבי וביקורתי במאמרים שונים. העוסקים בנושא דומה

  ם שנקראו למעשה החינוכי.ובהשלכות של הנושאי

 

 

 גישה פסיכולוגית לבעיות משמעת בכיתה

 הבנת גורמים מוטיבציונים של הורים וילדים להצלחה בלימודים

 מיקוד בפרט מול מיקוד בכלל בקבלת החלטות במסגרות חינוך

 התפתחות התנהגות פרו חברתית אצל ילדים
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