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יעדי ההוראה:
בית הספר הוא מסגרת מרכזית בה מבלים ילדים את שנות הילדות שלהם .לפיכך ,השפעתו על
ההתפתחות והרווחה הנפשית של התלמידים והצוות היא קריטית .בקורס זה נבחן את בי"ס כסביבה
רגשית – חינוכית ,תוך התייחסות לסוגיות משמעותיות ולמצבים הקיימים בבתי-ספר ,ובדגש של חשיבה
על תרומת הפסיכולוג לשיפור הסביבה הרגשית שמספק ביה"ס לתלמידים ולמורים .במהלך הקורס
נקרא מאמרים העוסקים בעצוב אופיו של בית הספר כסביבה רגשית חינוכית ,ונתייחס לתרומת החומר
התי אורטי לעבודה עם מורים הורים ותלמידים .נציג את תפקיד הפסיכולוג החינוכי כשותף בהובלת
שינויים המקדמים צמיחה רגשית וחברתית בבית הספר ובתהליכים מניעתיים החיוניים לשמירה על
רווחתם הנפשית והפיסית של תלמידים ומורים.
הדגש בקורס יהיה על עבודת הפסיכולוג עם הורים ,מורים ומנהל בית הספר ,תוך התייחסות לתהליכים
ונורמות במוסד כולו או בחלקים שלו.

פרשיות לימודים:
עבודת הפסיכולוג החינוכי בראייה מערכתית
הערכת בי"ס מפרספקטיבה ארגונית
אקלים כיתה ואקלים בית הספר
הכיתה כמסגרת חברתית – "תפקידים" בקבוצה ויחסים בין תת קבוצות
אלימות בבית הספר וברשת – ותכניות התערבות
מנהיגות – תלמידים ,מורים ומנהל
קידום סובלנות ופרו חברתיות
התנהגות הבדלית של מורים כלפי תלמידים – השפעות על אקלים
תרומת הפסיכולוג להתמודדות עם בעיות התנהגות ומשמעת בהקשר הבית ספרי
אינטראקציות ושיח בבית הספר (ברמת הפרט והקבוצה וכן אינטראקציות עם הורים)
שילוב והכלת ילדים בעלי צרכים מיוחדים
היבטים פסיכולוגים בקבלת החלטות של מנהלי בית ספר

דרישות והרכב ציון הקורס
מינימום נוכחות נדרשת 80% -
קריאה שוטפת – 20%
דו"חות מסכמים – 80%
סה"כ 100% -
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