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השימוש במכשירי מדיה דיגטלית כגון סמרטפונים וטאבלטים הפך להיות חלק בלתי נפרד  הקורס: מטרות

היא לחשוף סטודנטים לתחום המחקר ההולך ומתפתח בתחום  המעולמם של ילדים בגיל הרך. מטרת הסדנ

זה. בחלק הראשון של הקורס יסקרו ממצאים מחקריים עדכניים בתחום הכוללים: הקשר בין שימוש במדיה 

רגשית וקוגניטיבית של ילדים וההשפעה של שימוש של הורים בטלפונים -טלית לבין התפתחות חברתיתדיג

רגשי של ילדים. בחלקו השני של הקורס, הסטודנטים ידרשו לגבש -ילד ותפקוד חברתי-ניידים על יחסי הורה

 .באופן קבוצתי הצעת מחקר, לאסוף נתונים ולנתחם, ולהגיש דו"ח מחקרי

 הקורס: מבנה
השיעורים כוללים הרצאות פרונטאליות, הצגות של הסטודנטים, עבודה בצוות בכיתה ודיונים. השיעורים 

 יתקיימו באופן פרונטאלי. 

 . מקוון, במבנה זההבמקרה של החמרה בהגבלות בעקבות נגיף הקורונה השיעורים יתנהלו באופן * 

 :והרכב הציון בקורס אופן ההערכה
את הצעת המחקר  כל זוג יתבקש להציגסמסטר ב' במהלך  מהציון השנתי(: %25 ) הצעת מחקר בכיתה הצגת

 30הרצאה באורך של  ההצגה תכלול .לקבל פידבק בטרם תחילת ההעברה של המחקרעל מנת  מול הכיתה

שאלות המחקר : סקירת ספרות, המצגת צריכה לכלולדקות לשאלות על המחקר המתוכנן.   15דקות +

 .השלכות מעשיות, תוצאות צפויות, שיטות, היפותזותו

כתיבת עבודת מחקר על בסיס הנתונים שנאספו במבנה של מאמר  מהציון השנתי(:  75%עבודה מסכמת )

  הכולל מבוא, שיטות, תוצאות ודיון. 

 במקרה של מעבר להוראה מקוונת בעקבות נגיף הקורונה. זהים  ואופן ההערכה והרכב הציון יישאר *

 דרישות הקורס:
 שיעורים. במקרה של מעבר לזום חובה לפתוח מצלמה במהלך השיעור.  נוכחות חובה( 1

 ת חומרי הלימוד על פי הנחיות המרצה. קריא( 2

 ( השתתפות פעילה במהלך השיעורים.  3

 
  :נושאי הלימוד

 נקודת מבט אקולוגית והתפתחותית– תלגדול ולהיות הורה בעידן המדיה הדיגיטלי( 1

 בגיל הרך: הגדרה, מדידה, וגורמים מנבאיםזמן מסך ( 2

 רגשית, קוגניטיבית, ופיזית-שימוש במדיה דיגיטלית והתפתחות חברתית( 3

 technoference -ילד: מושג ה-ויחסי הורה מדיה דיגיטלית( 4

 בגיל הרך תשימוש במדיה דיגיטלישל  ניטורשיטות לוויסות ו( 5
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