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 החוג לחינוך
 

 ראש החוגמ"מ 
 ד"ר אורה פלג 

 
 יועץ לענייני סטודנטים

 ד"ר אליעז יועד
  

 
 חברי הסגל האקדמי *

 
 פרופ' צ'ישינסקי אורנה. פרופ' חבר:

  
 -השתלמות ממושכת ד"ר רז אלון )מומחה ד"ר פלג אורה, (,)מומחה ד"ר ארנון צחי מרצה בכיר:

 (.סמסטר ב'
  

 .ד"ר אליעז יועד, ד"ר סיני מירית מרצה:
  

 ד"ר כהןד"ר הדר שובל דורית, ד"ר דור אסנת,  ענבל, סיון ד"ר בכלרמר אפרת שי,  :עמיתי הוראה
ב' רוטמן עמית, גביבה, ד"ר פלינט ברטלר עופרה, חגב' פורטל  ד"ר לירן בתאל,, עמי

 , ד"ר ששוני בר לב אושרת.ד"ר של תמיד"ר רפאל דינה, 
  

 .יוספזון ליאורהגב'  מנחה:
  

 . מר שפרן יואלמר רוח מתן, מר נוריאלי אביעד,  מתרגלים:
 

 
 * יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה.

 **דרגה מוצעת.
 
 

 מרכזת  החוג
  שור דניתגב' 

 04-6423513  טל': 
 04-6423512פקס: 

 .1, קומה 2בנין רב תכליתי  10:00 -12:30ה'   -ימים א'שעות קבלה:  
 09:00-10:30ה'   -מענה טלפוני: ימים א'

e-mail: danits@yvc.ac.il 
 

 מטרת הלימודים

מטרת הלימודים לתואר ראשון בחוג לחינוך היא להעניק לסטודנטים הלומדים בו השכלה אקדמית 
כמורים בעתיד, כהורים,  כלים לפעולה חינוכית ,המקיפה ידע רחב ומושגים מגוונים מתחום החינוך וכן
 כבעלי תפקידים במערכת החינוך וכאזרחים מעורבים. 

  
בחינה של תורות, אידיאולוגיות, תפיסות  כוללים הלימודים בחוג לחינוך מפתחים חשיבה מדעית ו

הסטודנטים רוכשים הבנה של תהליכים חינוכיים, הכרה של  חינוכיות, ערכים ושיטות בחינוך.
התפיסות הפילוסופיות, החברתיות והפסיכולוגיות לפיתוח גישה מושכלת בחקר החינוך וביישומו 
הלכה למעשה. הלימודים בחוג מעודדים פתיחות לאלטרנטיבות בחינוך, למימוש ריבוי האינטליגנציות 

י, מצוינות מדעית, עם גישות טיפוליות ויצירתיות. הלימודים בחינוך, לשילוב של טיפוח קוגניטיב
וההתנסויות בחוג יחתרו להניח יסודות למילוי תפקידים בחינוך ולהכשרת עתודה של מנהיגות חינוכית 

 בעלת כלים מקצועיים לפיתוח ולקידום מערכת החינוך.
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 תכנית הלימודים

  

 התכנית כוללת שני תחומי מיקוד :
  

 הלימודים כוללים קורסים המהווים בסיס לכל עבודה ייעוצית וטיפולית  -בייעוץ חינוכי מיקוד
ומעניקים כלים הכרחיים וחשובים בידי היועץ: "מבוא לייעוץ", "תורת האישיות"; "מבוא לראיון 

 .ייעוצי", "פסיכולוגיה אבנורמלית"

 החינוכית והטיפולית: הלימודים כוללים קורסים הנדרשים לעבודה  -מיקוד בחינוך מיוחד
סוגיות  -התמודדות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים" לחינוך מיוחד", "ליקויי למידה","מבוא 

 "פסיכולוגיה אבנורמלית"., "אישיות ומשפחתיות
 התמחות בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון                        

חינוכית משמעותית עם ילדים  מטרת התכנית להכשיר את הלומדים והלומדות בה לעבודה
נ"ז מכלל התואר, והיא מקנה ידע בנושאי  30ונוער הנמצאים במצבי סיכון. ההתמחות כוללת 

חינוך מיוחד, מצבי סיכון, קבוצות סיכון, הכרות עם החוק ועם המסגרות השונות המטפלות 
קורסי חובה )פסיכולוגיה התפתחותית, תורת נ"ז מ 12כוללת   התכנית בילדים ונוער.

תקשורת  :קורסי בחירה )כגון נ"ז מתוך  4( לצד סוגיות בחינוך לערכיםהאישיות, פרקטיקום, 
 -התמודדות הורים לילדים עם צרכים מיוחדיםבין אישית, טיפול נרטיבי, מבוא לראיון ייעוצי, 

 , ליקויי למידה(.ההתבגרות גילב הפרעות שינה ואכילה ,"סוגיות אישיות ומשפחתיות
תאפשר קבלת נספח לתעודת לסטודנטים בשילוב חינוך וקרימינולוגיה עמידה בתנאים אלו 

 הבוגר.
 

  
  

 בייעוץ חינוכיתואר שני ותחומים נלמדים אלה ישמשו הכנה ללימודי התואר השני בחינוך מיוחד 
 ואף יניחו יסודות ללימודי הטיפול באמצעות הספרות והאמנות.

   

בשנת הלימודים הראשונה ילמדו הסטודנטים את לימודי היסוד והמבואות המקובלים בכל 
מחקר וסטטיסטיקה, פילוסופיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה של  : החוגים לחינוך בארץ ובהם

החינוך. כבר בשנה זו ועל מנת  להרחיב את טווח היכרותם עם ההיבטים היצירתיים בתחומי 
 החינוך השונים, יחויבו התלמידים בקורס בחירה מתחומי החינוך היצירתי.

 
י החינוך השונים: מבוא ייחשפו לתחומו בשנה השנייה ילמדו הסטודנטים מחקר איכותני

 לניהול ופיתוח תכניות לימודים, מבוא לחינוך מיוחד ומבוא לייעוץ.
 

בשנה השלישית יעמיקו את לימודי ההרחבה באמצעות קורסי בחירה, ישתתפו בסמינריון 
 אשר במהלכו יתנסו בעבודה בשטח ויבצעו מיזמים בתחום החינוך. ,וישתלבו בפרקטיקום

  

 שנה א'
 

 קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

     
     לימודי יסוד

  2 4 )שו"ת( מחקר חינוכי וסטטיסטיקה א' 33021
 33021 2 4 )שו"ת( מחקר חינוכי וסטטיסטיקה ב' 33022

  2 2 כתיבה מדעית 

     
 חינוך לימודי

 קורסי חובה 
    

  2 2  מבוא לפילוסופיה של החינוך 33023
  2 4 )שו"ת( פסיכולוגיה של החינוךמבוא ל 33026
  2 2 לסוציולוגיה של החינוך א'מבוא  33024
 33024 2 2 מבוא לסוציולוגיה של החינוך ב'  33025
  2 2 קביעת מדיניות החינוך בישראל 33028
  2 2 סוגיות בחינוך לערכים 33029

  2 2 קורס חובת בחירה 
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  20 62  סה"כ

 
 

 לשנה ב' שנה א'מ - תנאי מעבר
 .60 -הקורסים כל בהמעבר  ןציו

 בתום שנה א'.  70ציון ממוצע משוקלל של 
 

 *בשנה א' לימודי היסוד ניתנים במסגרת החוג או במסגרת החוג הנוסף.
 

 'בשנה 
  

 קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

     
     לימודי יסוד

  2 2 בחינוך איכותנימחקר  33036

 33022 2 4 * )שו"ת(בחינוךמחקר כמותי  

 חינוך לימודי
 קורסי חובה

    

  4 4 מבוא לחינוך מיוחד 33033
  2 2 מבוא לניהול ופיתוח תכניות לימודים 33038
  2 2 מערכות החינוך בישראל וארגוניה 33061
  2 2 מבוא ליעוץ 33037

  2 2 פסיכולוגיה חברתית* 

  2 2 קורס מתכנית "משיב הרוח" 

  2 2  קורסי בחירה
  20 22  סה"כ

 
 ניתנים במסגרת החוג או במסגרת החוג הנוסף. חובה/לימודי היסודחלק מ*בשנה ב' 

 
 

לשנה ג' 'בשנה מ - תנאי מעבר -  
 .60 -קורסים במעבר  ןציו -
 ב'  +בתום שנים א' 70ממוצע משוקלל של ציון  -
ב"  "שיטות מחקר א+ -או "כמותי בחינוךשיטות מחקר ובחינוך "מחקר איכותני  :ציון עובר בקורסים -

 .מהווה קדם לסמינריון מחקרי
בץ "תכניות דו חוגיות" תחת הקו, ובים ניתן למצוא בארכיון שנתוניםלפי שילפירוט תכנית הלימודים  -

 התחלת הלימודים במכללה. בהתאם לשנת
 *קורס זה נלמד בתכנית הדו חוגית השנייה.

 

 'גשנה 
 

 קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

     
      חינוך לימודי

 ,שיטות מחקר 6 6  סמינריון
סיום חובות 

 האנגלית.
  4 4  פרקטיקום

  2 2  תורת האישיות
  4 4  פסיכולוגיה התפתחותית

  2-4 2-4  קורסי בחירה
  0-2 0-2  **קורס מתכנית "משיב הרוח"

     
  20 20  סה"כ
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 .75 -בסמינריון המעבר  ןציו
 60קורסים המעבר ב ןציו
 
  באחריות הסטודנט לבדוק את גיליון הציונים ולוודא שבתום שנה"ל סיים את כל  - סטודנט שנה ג' -
 חובותיו והשלים את מלוא נקודות הזכות הנדרשות לתואר.  
  לפחות בעבודה  75ציון קבלת ונקודות זכות  60בהשלמת  סיום לימודים: קבלת תעודת הסיום מותנית -
 .סמינריונית  
 
בכל שנה  - נ"ז בתכנית "משיב הרוח" )לימודי העשרה( 6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של  **

את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ  .לפי קובץ "שנתון תכניות דו חוגיות" אקדמית קורס אחד
 "משיב הרוח" שיפורסם בנפרד.

 
 

 קורסי חובה -שנה א' << 
 

 )עבור סטודנטים בשילובים: סוציולוגיה, קרימינולוגיה ורב תחומי(  וסטטיסטיקה א' חינוכימחקר 
הקורס בסמסטר א' יתמקד בסטטיסטיקה תיאורית: מושגי יסוד, משתנים, סולמות מדידה, אופן הצגת נתונים, 
מדדי מרכז )שכיח, חציון וממוצע(, מדדי פיזור )אחוז המקרים, טווח, טווח בין רבעוני, שונות וסטיית תקן(, 

)מאורעות במרחב המדגם, חיתוך מדדי מיקום יחסי )מאונים, ציוני תקן והתפלגות נורמאלית(, הסתברות 
בדיקת מאורעות, איחוד מאורעות, תלות בין מאורעות, הסתברות מותנית ומשפט בייס(, התפלגות בינומית, 

למדגם יחיד, חי בריבוע  tלמדגם יחיד,  Z, התפלגות דגימה ומבחנים למדגם בודד )השערות וטעויות הסקה
-ממוחשבים באמצעות תוכנת ה ם יישומים סטטיסטייםבמסגרת הקורס נלמד ג לטיב התאמה ורווח סמך(.

spss. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00  'ג  עמי כהן ד"ר  33021' א
 

 תרגיל-וסטטיסטיקה א' חינוכימחקר 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
 16:15-15:45  'ג מר יואל שפרן   33021' א
 

 בשילובים: סוציולוגיה, קרימינולוגיה ורב תחומי()עבור סטודנטים   וסטטיסטיקה ב' חינוכימחקר 
 בסמסטר ב' יתמקד הקורס בסטטיסטיקה הסקתית: מדדי קשר )חי בריבוע, ספירמן ופירסון(, ניבוי )רגרסיה(

(. במסגרת הקורס F, מאן וויטני, ווילקוקסון ומבחני t, מבחני Zפרמטריים )מבחן -מבחני השערה פרמטריים ואו
 .spss-ממוחשבים באמצעות תוכנת ה טטיסטייםנלמד גם יישומים ס

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 33021ק:
 10:15-11:45 ' ג  עמי כהןד"ר  33022' ב
 

 תרגיל -'בוסטטיסטיקה  חינוכימחקר 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
 14:15-15:45   'ג מר יואל שפרן   33022' ב
 

 פילוסופיה של החינוךמבוא ל
בין פילוסופיה לחינוך ופיתוח יכולת לבחון סוגיות חינוכיות בדרך פילוסופית. מטרת הקורס בהכרת הקשר 

בשיעורים נדון בסוגיות פילוסופיות של מהות החינוך והלמידה. הדיון יתבסס על טקסטים של הוגים שעסקו 
 בחינוך.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00 'דאליעז יועד ד"ר   33023 ' א
 

  א' לסוציולוגיה של החינוךמבוא 
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות בסוציולוגיה ובסוציולוגיה של החינוך, ככלים 
לניתוח ולהבנה של מערכת החינוך, של המציאות הבית ספרית ושל תהליכי חינוך כחלק מהמציאות החברתית 

, הון אנושי וריבוד, שוויון הזדמנויות ומצוינות, בידול הוסטייהכללית בארץ ובעולם. ביניהם: חיברות 
ואינטגרציה, פלורליזם ואחידות, מבחני מיון והשכלה גבוהה. הקורס יאפשר לסטודנטים להעריך את השפעת 

 החברה על החינוך ואת אפשרויותיו של הפרט להשפיע  על מערכת החינוך ובתוך מערכת החינוך.
 33077 ז:
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45ד'    עמית רוטמןגב'   33024  א'
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  ב' מבוא לסוציולוגיה של החינוך
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות בסוציולוגיה ובסוציולוגיה של החינוך, ככלים 
לניתוח ולהבנה של מערכת החינוך, של המציאות הבית ספרית ושל תהליכי חינוך כחלק מהמציאות החברתית 

הזדמנויות ומצוינות, בידול  , הון אנושי וריבוד, שוויוןהוסטייהכללית בארץ ובעולם. ביניהם: חיברות 
ואינטגרציה, פלורליזם ואחידות, מבחני מיון והשכלה גבוהה. הקורס יאפשר לסטודנטים להעריך את השפעת 

 החברה על החינוך ואת אפשרויותיו של הפרט להשפיע  על מערכת החינוך ובתוך מערכת החינוך.
 60 /נ"ז / ש'  2שש"ס /  2

 33024ק: 
 33077 ז:
 12:15-13:45ד'    גב' עמית רוטמן  33025  'ב
 

    מבוא לפסיכולוגיה של החינוך
פטואלי והן במישור המחקרי. יסקרו סוד בפסיכולוגיה, הן במישור הקונסהקורס נועד להקנות לתלמידים מושגי י

בסיסיות כגון העמדה הפסיכואנליטית, הגישה הקוגניטיבית והגישה ההתנהגותית, המציגות  תיאורטיותעמדות 
כל אחת תמונה שונה של טבע האדם ומהותו הפסיכולוגית. כן יסקרו תיאוריות של למידה, זיכרון, מוטיבציה 

כותרפיה, בעיקר רגשית, ושאלות מרכזיות בפסיכולוגיה התפתחותית כמו גם מושגי יסוד בפסיכופתולוגיה ופסי
כפי שנוגעות לילדים ונוער. נקודות בסיסיות בפסיכולוגיה של גיל הנעורים ידונו גם כן. התלמידים יקבלו תמונה 

  רחבה של התחום שתקנה להם התמצאות ראשונית בתחום.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2 
 10:15-11:45 ' ד  הדר שובלדורית  ד"ר  33026  'ב
 

 תרגיל-של החינוךמבוא לפסיכולוגיה 
 ' תנ"ז /  0שש"ס /  2
 08:30-10:00  'ד   אביעד נוריאלימר  33026  'ב
 (06.02.18 -מעודכן נכון ל)  08:30-10:00ד'    מר מתן רוח  33026 ב'
 

   קביעת מדיניות החינוך בישראל
מטרת הקורס היא להכיר את תהליכי קביעת מדיניות החינוך בישראל ואת האידיאולוגיות הקובעות אותם. 

ם; המשקפות את מדיניות החינוך בזמנים שונירפורמות שנערכו במערכת החינוך בקורס: שיילמדו נושאים 
פי  בחינת מדיניות החינוך עללימוד;  כניות הלימודים במבחר נושאיתבחינת מדיניות החינוך על פי 

 האידיאולוגיות המעצבות את הסובייקט הישראלי.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45  'ד אליעז יועד ד"ר   33028 ' ב
 

    לערכיםסוגיות בחינוך 
במסגרת הקורס נבחן מבחר סוגיות מוסריות ואת האופנים השונים בהם הן משתקפות בשיחים חינוכיים. 

 הערכים החינוכיים יבחנו על פי כוונות חינוכיות מחד, ומאידך על פי יישומים חינוכיים. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45  'ד אליעז יועד ד"ר   33029  'א
 

 (מיועד לסטודנטים בשילוב של החוג לקרימינולוגיה) חשיבה, מחקר וכתיבה אקדמית 
הקורס מיועד לפתוח בפני הסטודנטים צוהר לעולם האקדמי, ולצייד אותם בכלים מחשבתיים וטכניים אשר 
יעזרו להם הן בלימודיהם האקדמיים והן בחיי המעשה. בראש ובראשונה מיועד הקורס לעורר סקרנות 

ורתיות, שתי התכונות החשובות ביותר בעולם האקדמי. בין השאר, יאפשר הקורס לסטודנטים לקרא וביק
טקסטים שונים, ובעיקר מאמרים אקדמיים, באופן ביקורתי, לנסח כראוי שאלות מחקר, להבין כיצד לתכנן 

שיטות הוראה ולהציגם בצורה רהוטה בפני קהלים שונים. הקורס ישלב   מערך מחקר, לכתוב דו"חות מחקר
  מגוונות: הרצאות פרונטליות, סדנאות כתיבה בכתה, מצגות של בודדים ושל קבוצות.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 כתיבה מדעית 27012ז : 
 10:15-11:45 ג' תירוש-ד"ר מיכל אלון 23182א' 
 10:15-11:45 ג' מר ולד וסיליו 23182א' 
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 בחירה קורסי חובת-שנה א'<< 
 

 ה עם ילדיםפילוסופי
הקורס 'פילוסופיה עם ילדים' יעסוק באלטרנטיבה פדגוגית שהתגבשה כזרם חינוכי המעודד דיאלוג פילוסופי 

הקורס יסקור את ההיסטוריה של השיטה ומקורותיה, וינתח את  '.פילוסופיבקרב תלמידים, ונקרא 'קהילת חקר 
 לחשיבה עצמאית ולהקניית ערכים.הדרך שבה קהילת חקר פילוסופי מעודדת תלמידים 

 קהילת חקר פילוסופי יכולה לסייע במניעת אלימות בבה"ס. ייבדק -הקשר של הקורס למחקר 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45  ד' רפאל דינה 33099' א
 

 תרבותיות-זהויות רב
כיחידים וכחלק מחברה, פותח השיח על המורכבות של הזהויות הרבות, כולל התרבויות של כל אחד מאיתנו 

ערוצי חשיבה מגוונים כיצד לחזק את התלמידים על סף נשירה. הבנת הרקע, הן של הילד והן של המורה, 
הינם מרכיב חשוב בגישה של הילד כלפי החומר הנלמד בבית הספר ומצידו של המורה בדרכי ההוראה שלו. 

זהות שמותאמת לדפוסי התרבות שממנה צמח ולתרבות  חודית לו ומצד שני, יש לוימצד אחד לילד יש זהות הי
שסובבת אותו בבית הספר. גם המורה מלווה במורכבות של הזהויות והתרבויות שממנו צמח. מטרת הקורס 
להבין את המורכבות של סוגיה זו שעוטפת את התלמיד ואת המורה, כדי להסיר מחסומים מנטלים אצל שני 

ד מחוץ למערכת החינוך. במקביל נדון כיצד ליצור מרחב שיח שמכיר הצדדים שעלולים לדחוף את התלמי
ת החיים יבחשיבות תרומת הילד בתהליך הלמידה של החומר האקדמי שעימו הוא מתמודד, דרך חיבור לחווי

 . שלו
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45ד"ר של תמי ד'  33070' ב
 

 גיהחינוך ופסיכולוגיה וחינוך וסוציולו :סטודנטים בשילובים עבור – קורסי בחירה-שנה א'<<
 

 זכויות הילד
המושג זכויות וכן המושג ילד עברו תהליכים במהלך העידן המודרני. במהלך קורס זה נבחן שני מושגים אלוץ 

ושג בעיקר נבחן את המושג זכויות בהקשר רחב פילוסופי, תרבותי, מגדרי ומדיני. ננסה להבין מה פרוש המ
 . הזכויות"וזכות ומה לגבי חובות. יש זכויות כיחיד לצד זכויות כחברה; יש זכויות כילד לצד זכויות כאזרח וכ

כיום, משתמשים רבות במילה זכות אולם בעיקר זהו מושג משפטי שמעגן גבולות של  מגנות אך גם מגבילות.
גם חובה שהפרה שלה מובילה גם  כל פרט וכל חברה להתנהל כפי הבנתה ורצונה. לכן, לצד זכות, יש

לסנקציות. הכנסת המושג זכויות הילד בחינוך, בעצם הידקה את הקשר בין השפה החינוכית ובין השפה 
האם היטיבה עם רווחתו הפנימית והחברתית של הילד  –המשפטית. לכן, נשאלת השאלה לגבי מהות סוגיה זו 

מאתגרות זכויות רבות  21-ו 20המאות  ים וביקורתיים.ושל החברה האנושית או לא. נבחן זאת בהיבטים שונ
שאמורות להגן על הילד. האתגר הוא, פעמים רבות, מול הפרשנות של ליברליזם. למשל, הזכות לפרטיות. 

ועוד, מאתגרים זכות זו. במהלך הקורס נדון באתגרים שיש לזכויות  you tube ,Facebookתוכניות הריאליטי, 
 הילד בעידן הנוכחי.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45ד'   ד"ר של תמי  33078' ב
 

 (30.08.17 -)מעודכן נכון ל מבוטל , רוחנפש ,גוףפסיכולוגיה הוליסטית: 
 

 (30.08.17 -)מעודכן נכון ל  התערבות במשבר
גישות הקורס משלב תיאוריה ומעשה בטיפול והתערבות במצבי משבר. בחלקו הראשון של הקורס יילמדו 

תיאורטיות ומודלים עקרוניים לטיפול במצבי משבר, ובחלק השני של הקורס יילמדו גישות מעשיות לטיפול 
במצבי משבר שונים על בסיס המודלים שנלמדו. כתוצאה הקורס יקנה כלים שיאפשרו למשתתפים לבנות 

 מודלים ספציפיים להתערבות במשבר במצבי חיים שונים.
 60 נ"ז / ש' / 2שש"ס /  2

 16:15-17:45   ד'   צחי ארנון ד"ר 33161ב' 
 

 סגנונות למידה מקדמים
וכיצד מאתרים  LSIאקלים הכיתה, סגנון הלמידה  :מטרת הקורס היא לדון בגורמים המסייעים ללמידה. כגון

אותו, אישיות המורה, סגנונות הלמידה וחשיבותם, אקלים הכיתה. נדון במורה, באישיותו ובביטחון העצמי שלו 
כגורם בסיסי ומכריע בחוויית הלמידה המיוחסת לו בכיתה מבחינת יכולותיו, נגישותו והדאגה שלו לתלמידים. 

זו מידה נכון לאתגר אותם? מתי האתגר הופך מהם הגורמים המעודדים מוטיבציה בקרב תלמידים? באי
 עדכניים. לתסכול? נדון בגישות השונות לאור התפיסות העולות ממחקרים

 60/  ש'נ"ז /  2שש"ס /  2
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 16:15-17:45דינה רפאל ד'   ד"ר 33160' א
 

 תרבותיות-זהויות רב
כיחידים וכחלק מחברה, פותח השיח על המורכבות של הזהויות הרבות, כולל התרבויות של כל אחד מאיתנו 

ערוצי חשיבה מגוונים כיצד לחזק את התלמידים על סף נשירה. הבנת הרקע, הן של הילד והן של המורה, 
הינם מרכיב חשוב בגישה של הילד כלפי החומר הנלמד בבית הספר ומצידו של המורה בדרכי ההוראה שלו. 

זהות שמותאמת לדפוסי התרבות שממנה צמח ולתרבות  חודית לו ומצד שני, יש לוימצד אחד לילד יש זהות הי
שסובבת אותו בבית הספר. גם המורה מלווה במורכבות של הזהויות והתרבויות שממנו צמח. מטרת הקורס 
להבין את המורכבות של סוגיה זו שעוטפת את התלמיד ואת המורה, כדי להסיר מחסומים מנטלים אצל שני 

ד מחוץ למערכת החינוך. במקביל נדון כיצד ליצור מרחב שיח שמכיר הצדדים שעלולים לדחוף את התלמי
ת החיים יבחשיבות תרומת הילד בתהליך הלמידה של החומר האקדמי שעימו הוא מתמודד, דרך חיבור לחווי

 . שלו
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45ד"ר של תמי ד'  33070' ב
 

 
 

 קורסי חובה -שנה ב'<< 
 

 בחינוךמחקר איכותני 
מטרת הקורס במסירת ידע בסיסי בביצוע ועריכת מחקרים איכותניים. בנוסף, ילמדו מיומנויות בסיסיות בתכנון 
המחקר וביצועו על שלביו השונים, הכרת כלים המשמשים לאיסוף נתונים, אסטרטגיות לעיבוד נתונים וכן 

   קריאה וכתיבה של דוחות ומאמרים מחקריים.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  10:15-11:45 ' ד  אושרת בר לב ששוניד"ר   33036  ב'
 

 בוא לייעוץמ
מטרת הקורס היא עריכת היכרות ראשונית עם תחום הייעוץ באופן כללי ועם תחום הייעוץ החינוכי בפרט. 
במהלך הקורס יוצגו הנושאים בהם עוסקים בייעוץ חינוכי, הרקע ההיסטורי להתפתחות התחום, ההבדלים בין 

וק בייעוץ חינוכי ומאפייני יחסים בין עוזר/ת לנעזר/ת, ההכשרה הנדרשת לעיסלפסיכולוגיה קלינית, ייעוץ 
 כן, יתוארו שיטות ייעוץ ודרכים להשגת מטרות הייעוץ החינוכי.-המערכת העושה שימוש בשירותים אילו. כמו

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00  ד'  ד"ר מירית סיני  33037  א'
 

 מבוא לחינוך מיוחד
עם תחום החינוך המיוחד. לפיכך, שהקורס יתמקד מטרת הקורס הינה להעניק לסטודנטים הכרות ראשונית 

בהבהרת משמעותם של מושגים בתחום החינוך המיוחד וידונו בו שאלות יסוד הנוגעות לתחום זה. במהלך 
הקורס יוצגו חוק החינוך המיוחד וחוק השילוב ומתוך כך יועלו לדיון השלכותיהם היישומיות ומטרותיו של 

ו אוכלוסיות המשתייכות לחינוך המיוחד, תוך הכרת אפיוניהם ואתגריהם החינוך המיוחד. כמו כן, יתואר
הייחודיים של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, יוצגו דרכי אבחון של לומדים אלה, מסגרות חינוכיות מתאימות 

 ודרכי הוראה וטיפול.
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 10:15-13:45 ' ד  ד"ר בתאל לירן 33033 'א
 

 לימודים תכניותמבוא לניהול ופיתוח 
כניות והאמצעים העומדים מאחורי ת ןכניות לימודים. נלמד את ההיגיוורס יעסוק בתכנון פיתוח והפעלת תהק

הלימודים בתחומים שונים. כמו כן, הקורס יעסוק באמצעים ובדרכים העומדות לרשות האדם המבקש ללמד או 
   להכשיר אנשים אחרים.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  08:30-10:00' דאליעז יועד ד"ר   33038 'ב
 

  מערכות החינוך בישראל וארגוניה
בקורס ננסה לעמוד על האידיאולוגיות המבנות את מערכת החינוך הישראלית. נבחן את תהליכי ההפרטה ואת 

בחינוך הישראלי, כמו גם  םהשינויים המבניים שחלו לאורך השנים בנושא זה. נלמד אודות הזרמים העיקריי
חודיות. בין הארגונים החינוכיים נלמד להכיר גני ילדים, בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה, יאודות מסגרות י

 .בתי ספר מקצועיים, פנימיות ומוסדות חינוך מיוחד
 60 /מתוקשב נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
  אליעזיועד ד"ר   33061 'א
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 הלומדים בשילוב חינוך ורב תחומי()מיועד לסטודנטים  שיטות מחקר
בקורס זה נלמד את כל העקרונות העומדים בבסיס המחקר המדעי ושיטות מחקר שונות  הנהוגות כיום במדעי 

איכותניות וכמותיות במדעי החברה ונתרגל את השיטות הסטטיסטיות  מחקר בשיטות החברה. נעסוק
קר בהתאם למטרות המחקר, סוגי המשתנים המותאמות להן. ילמדו התנאים המתאימים לכל שיטת מח

מטרות הנמדדים, האוכלוסייה ותנאי המחקר. כמו כן, נדון בתהליך הסקת מסקנות על פי ממצאי המחקר. 
. להכיר את סגנונות המחקר השונים 2. הקניית כלים וידע בסיסי אודות המחקר המדעי ומורכבותו, 1הקורס: 

. להבין מחקרים מדעיים, 4יקורתית של איכות המחקר ומרכיביו, . לפתח חשיבה ב3והשימוש המתאים להם, 
גיבוש רציונל למחקר ושאלת מחקר, ניסוח השערות והצעת שיטת מחקר -. מתן כלים לביצוע מחקר עצמאי5

 מתאימה. 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

  33022ק: 
 14:00-17:15   ד' פרץ  -ד"ר חדוה וינרסקי 22100א' 

  

 תרגיל-מחקרשיטות 
   11:30-12:15 ד' גב' ערבה רוטמן 22100 1א' 
 17:00-17:45 ד' גב' ערבה רוטמן 22100 2א' 

 
 (07.01.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל מחקר וכתיבה מדעית  שיטות

 
 

 קורסי חובה -שנה ג'<< 
 

    פסיכולוגיה התפתחותית
תהליכים התפתחותיים מהיריון ועד זקנה. נושאי מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד והבנה בסיסית של 

הלימוד יכללו שני צירים עיקריים: התפתחות כרונולוגית לפי הגיל הכוללת התפתחות בתקופת העוברות, 
ינקות, ילדות, גיל ההתבגרות, בגרות וזקנה. במקביל נעסוק בגישות תיאורטיות והסברים של התפתחות 

 וחברתית, התפתחות המוסר, והתפתחות קוגניטיבית. בתחומים השונים כמו התפתחות רגשית
  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
    31012 ז:
 16:15-19:45  א'  עמי כהן ד"ר  33046' ב
 

 תורת האישיות
הקורס ישאף להקנות לתלמיד מפגש ראשון עם תיאוריות אישיות, על המגוון הרחב של התחום ועל הדעות 

תיאוריות שונות של אישיות, כל אחת על ראיית טבע האדם הנגזרת ממנה, השונות המצויות בו. יסקרו 
ם, דינאמיקה טיפולית כמו גם הבנה של שורשי יממצאים קליניים התומכים בממשותה, מבנים נפשיים רלוונטי

נורמאלי על פי כל גישה. יסקרו תיאוריות פסיכואנליטיות של אישיות, הכוללות את התיאוריה המוקדמת -האב
-Selfאובייקט, תיאוריות של העצמי )-פרויד על המודלים השונים שהיא מכילה, תיאוריות של יחסישל 

psychology כמו גם תורתם של אדלר, יונג ואריקסון. יוצגו גישותיהם של מלאני קליין, ויניקוט, וסליבן, תוך ,)
יסטיות של אישיות, תוך דגש על דינאמית. לסיום, יוצגו תיאוריות הומנ-ניסיון להעמקה בתפיסות עולם פסיכו

 הקורס יבקש להעניק לתלמיד ראייה רחבה של   חשיבתם של קרל רוג'רס ומאסלו.
 התחום, כמו גם נקודות מבט ביקורתית על כל תיאוריה.

 60/  מתוקשב נ"ז / ש' 2שש"ס /  2
 פרונטליים פירוט בסילבוס()בקורס יתקיימו מס' שיעורים  08:30-10:00  ד' אלון  רז ד"ר   33050  'א
 

 פרקטיקום
הפרקטיקום מיועד להעניק לסטודנטים הזדמנות להכין את עצמם באופן שיטתי להמשך הקריירה תוך התנסות 

במסגרת הקורס כל סטודנט יגבש תפיסה חינוכית מקצועית  הפורמאלי ו/או הבלתי פורמאלי. בשדה החינוכי
( בירור מעמיק של החלומות, הערכים, והיכולות הייחודיים של כל 1)  ואישית הנובעת מתהליך למידה המשלב:

( ניתוח ביקורתי של מערכות חינוכיות נורמטיביות באמצעות כלים התיאורטיים שנרכשו 2סטודנט באופן אישי, )
המטלה המרכזית  שנית ועם אנשי חינוך בעלי חזון.( מפגש עם עשייה חינוכית חד3)-כנית הלמודים, וובת

היא בניית תכנית או גישה חינוכית הנותנת ביטוי מעשי לתוצאות תהליך הלמידה ושיוצג בכנס בסוף  בקורס
שנת הלימודים. כל סטודנט ילווה על ידי מנחה מקצועי והציון בקורס ייקבע על בסיס דיאלוג בין הסטודנט 

 למנחה
 60' /פ/  נ"ז 4שש"ס /  4
 09:00-10:30יום ד'   :סמסטר ב' 10:10-11:40 ד'יום   :סמסטר א' פלינט ברטלרעופרה ד"ר   33054  'ש

 ליאורה יוספזון: גב' מנחה
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 סמינריונים<< 
 

 ילדויות ובתי ספר בישראל
בשלושת העשורים האחרונים מתפתחת פרדיגמה חדשה לחשיבה על ילדים וילדות. במסגרת "לימודי ילדים" 

הילדים נתפסים כבעלי קיום עצמאי שאינו ה"אחר" הילדות אינה נתפסת כשלב התפתחותי או כהכנה לבגרות. 
-( הן בבתי הספר היהודיםconstructedשל המבוגר. הסמינריון יעסוק באופנים השונים בהם ילדויות מובנות )

ישראלים. המחקרים שיבוצעו על ידי הסטודנטים יבחנו ילדות בהקשרים -ישראלים והן בבתי ספר ערבים
 סמינריון איכותני. במקומות עבודה, נערות צעירות הנישאות,...וכו. שונים, כגון, ילדים המשתלבים

 75' / סמ/  נ"ז 6שש"ס /  6
 או פטור מאנגלית ב'ציון עובר בקורס שיטות מחקר ורמת מתקדמים  ק:
   11:00-13:15 : סמסטר ב' 11:45-13:55 : סמסטר א'ד'  ד"ר יועד אליעז  33104 ' ש
 

 התמודדות במצבי לחץ
התנסות במודלים ומיומנויות  ם.ימושגים תיאורטיים בנושאי פחדים, חרדות ומצבי לחץ אקוטי הכרות עם

)למשל, דיאלוג פנימי, שליטה עצמית, נרטיבים, יעילות עצמית, ציור, פסיכודרמה,  להתמודדות עם חרדה
נויות קבוצתיות הקניית מיומ הקניית מיומנויות קבוצתיות ופרטניות להפחתת חרדה. הרפיות, קלפים, ועוד(.

 סמינריון כמותי. ופרטניות להתערבות בשעת חרום.
 75' / סמ/  נ"ז 6שש"ס /  6
 או פטור מאנגלית ב'ציון עובר בקורס שיטות מחקר ורמת מתקדמים  ק:
   11:00-13:15 :סמסטר ב' 11:45-13:55 :סמסטר א'  ד'  פלגאורה ד"ר   33102  'ש
 
 

 קורסי בחירה << 
 

 סדנא-עצמיתתקשורת בין אישית ומודעות 
-יתית בתהליכים שמטרתם פיתוח מודעות עצמית ותקשורת אפקטיבית וישירה ביןיהקורס הוא התנסות חוו

 אישית ובקבוצה.
 60' / דנ"ז / ס 2שש"ס /  2
 30066ז:
 14:15-15:45  'ד  דוראסנת ד"ר  33059 'א
 

  לתכנית לתואר השני בייעוץ חינוכי במכללה()מהווה קורס השלמה  ליתפסיכולוגיה אבנורמ
הקורס יעסוק בתחום האבנורמלי של הפסיכולוגיה: תחום ההפרעות הנפשיות של ילדים, מתבגרים ומבוגרים. 

בקורס תידון השאלה כיצד מגדירים נורמלי לעומת אבנורמלי, כיצד מגדירים סוגים שונים של הפרעות, כיצד 
המסבירות את התפתחות ההפרעה, היחס בין החלק התורשתי והסביבתי  נקבעת האבחנה, מהן התיאוריות

 בהפרעות השונות, ומהן דרכי הטיפול המקובלות בהתאמה להפרעות השונות.
                60נ"ז / ש /  2שש"ס /  2

 יתקיים בסמסטר קיץ

 
 ()מהווה קורס השלמה לתכנית לתואר השני בייעוץ חינוכי במכללה יקויי  למידהל

 קורס יעסוק בשלושת ליקויי הלמידה הקלאסיים שהם: ליקוי בקריאה )דיסלקציה(, ליקוי בכתיבה )דיסגרפיה(,
בנוסף לכך יעסוק הקורס בתחומים שהם לא ליקויי למידה קלאסיים אך מהווים  וליקוי בחשבון )דיס קלקוליה(.

הפרעות בתפיסת השפה. בקורס קשיים משמעותיים בלמידה והם: הפרעות קשב וריכוז, הפרעות בזיכרון ו
ייסקרו הליקויים מההיבטים הבאים: הסיבות והגורמים להיווצרות הבעיה; דרך האבחון; דרך הטיפול; והשלכות 

 רגשיות ונפשיות של ליקויי הלמידה על הילד/נער הנפגע.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45ד'    ד"ר ענבל בכלר סיון  33041' ב
 

  ()מהווה קורס השלמה לתכנית לתואר השני בייעוץ חינוכי במכללה לראיון הייעוצימבוא 

 )עדיפות לסטודנטים שנה ג'(   
הקורס יתנהל במתכונת של למידה והתנסות אישית איון הקליני המסייע. יהקורס יעסוק ביסודות תורת הר

 בעריכת ראיון. הסטודנטים ישתתפו בקבוצת למידה והדרכה שבה יידונו התנסויותיהם בעריכת ראיון. 
 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  2

            30034ז: 
 16:15-17:45 ד' ד"ר צחי ארנון 33048א' 
    

 תרבותיות-זהויות רב
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המורכבות של הזהויות הרבות, כולל התרבויות של כל אחד מאיתנו כיחידים וכחלק מחברה, פותח השיח על 
ערוצי חשיבה מגוונים כיצד לחזק את התלמידים על סף נשירה. הבנת הרקע, הן של הילד והן של המורה, 

וראה שלו. הינם מרכיב חשוב בגישה של הילד כלפי החומר הנלמד בבית הספר ומצידו של המורה בדרכי הה
יחודית לו ומצד שני, יש לו זהות שמותאמת לדפוסי התרבות שממנה צמח ולתרבות ימצד אחד לילד יש זהות ה

שסובבת אותו בבית הספר. גם המורה מלווה במורכבות של הזהויות והתרבויות שממנו צמח. מטרת הקורס 
להסיר מחסומים מנטלים אצל שני להבין את המורכבות של סוגיה זו שעוטפת את התלמיד ואת המורה, כדי 

הצדדים שעלולים לדחוף את התלמיד מחוץ למערכת החינוך. במקביל נדון כיצד ליצור מרחב שיח שמכיר 
ת החיים יבחשיבות תרומת הילד בתהליך הלמידה של החומר האקדמי שעימו הוא מתמודד, דרך חיבור לחווי

 . שלו
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   ד'  תמיד"ר של  33070' ב
 

 זכויות הילד
המושג זכויות וכן המושג ילד עברו תהליכים במהלך העידן המודרני. במהלך קורס זה נבחן שני מושגים אלוץ 
בעיקר נבחן את המושג זכויות בהקשר רחב פילוסופי, תרבותי, מגדרי ומדיני. ננסה להבין מה פרוש המושג 

 . הזכויות"וכיחיד לצד זכויות כחברה; יש זכויות כילד לצד זכויות כאזרח וכזכות ומה לגבי חובות. יש זכויות 
כיום, משתמשים רבות במילה זכות אולם בעיקר זהו מושג משפטי שמעגן גבולות של  מגנות אך גם מגבילות.

כל פרט וכל חברה להתנהל כפי הבנתה ורצונה. לכן, לצד זכות, יש גם חובה שהפרה שלה מובילה גם 
ות. הכנסת המושג זכויות הילד בחינוך, בעצם הידקה את הקשר בין השפה החינוכית ובין השפה לסנקצי

האם היטיבה עם רווחתו הפנימית והחברתית של הילד  –המשפטית. לכן, נשאלת השאלה לגבי מהות סוגיה זו 
ת זכויות רבות מאתגרו 21-ו 20המאות  ושל החברה האנושית או לא. נבחן זאת בהיבטים שונים וביקורתיים.

שאמורות להגן על הילד. האתגר הוא, פעמים רבות, מול הפרשנות של ליברליזם. למשל, הזכות לפרטיות. 
ועוד, מאתגרים זכות זו. במהלך הקורס נדון באתגרים שיש לזכויות  you tube ,Facebookתוכניות הריאליטי, 
 הילד בעידן הנוכחי.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45    ד'  ד"ר של תמי  33078' ב
 

 נרטיבי טיפול
 :כגון , נרטיביות ושאלות התערבויות, כלים ולמידת , בטיפול הנרטיבית הגישה עקרונות עם הכרות

 קהל", "המועדף סיפור"ה הבניית ,לבעיה "דופן יוצאי" והרחבת חקר,"כפולה" הקשבה ,"הבעיה החצנת"
 .ועוד "מהדהד עדים

 60 /סד / ז"נ 2 / ס"שש 2
 14:15-15:45 ד'  גב' חביבה פורטל 33096א' 
 

 הפרעות שינה ואכילה בגיל ההתבגרות
הקניית ידע תיאורטי מחקרי ואבחנתי על כל טווח הפרעות האכילה והפרעות השינה המתרחשות בגיל 

כן -מלין ביניהם. כמוההתבגרות. הסטודנטים יחשפו לנושא של אכילה ושינה תקינה בגיל ההתבגרות, ויחסי הגו
יכירו את השינויים המתרחשים בגיל ההתבגרות, תוך התמקדות בהפרעות אכילה: אנורקסיה נרבוזה, בולימיה 

בהיבטים היסטוריים, אטיולוגיים, קליניים, ואבחנתיים, ותופעת השינה  נרבוזה, הפרעת אכילה בולמוסית.
על הבדלים בין תרבותיים הקשורים להפרעות אכילה. בנוסף נעמוד   המעוכבת המאפיינת את גיל ההתבגרות.

 לסכום, יובאו שיטות ההתערבות העיקריות בטיפול בהפרעות השינה ובטווח הפרעות האכילה.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 (06.09.17 -)מעודכן נכון ל 16:15-17:45   ד'   שינסקי'צ אורנה 'פרופ 33098 'א
 

  צרכים מיוחדיםת הורים לילדים עם התמודדו
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים מתמודדים בחיי היום יום עם אתגרים רבים. הורים אלו נאלצים להתמודד עם 

  חברתי, ופעמים רבות זקוקים להכוונה מקצועית ולתמיכה רגשית.-קשיים, הן בפן החינוכי והן בפן הרגשי
גידול ילד עם צרכים מיוחדים על כלל המשפחה הקורס יעסוק בתהליך הגילוי והקבלה של הלקות, בהשפעת 

בזכויות של משפחות אלו, ובתוכניות התערבות שנועדו  ילד, בדרכי התמודדות,-ובפרט על האחים, ביחסי הורה
 לסייע להן. במהלך הקורס ישולבו סיפורים אישיים של הורים, וכן התנסויות בשיטות התערבות שנמצאו יעילות.

 60 נ"ז / ש' / 2שש"ס /  2
 14:15-15:45'  א ד"ר ענבל בכלר סיון   33097' ב
 

 (30.08.17 -)מעודכן נכון ל מבוטל  , רוחנפש ,גוףפסיכולוגיה הוליסטית: 

 
 (30.08.17 -)מעודכן נכון ל  התערבות במשבר

הקורס משלב תיאוריה ומעשה בטיפול והתערבות במצבי משבר. בחלקו הראשון של הקורס יילמדו גישות 
תיאורטיות ומודלים עקרוניים לטיפול במצבי משבר, ובחלק השני של הקורס יילמדו גישות מעשיות לטיפול 
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תתפים לבנות במצבי משבר שונים על בסיס המודלים שנלמדו. כתוצאה הקורס יקנה כלים שיאפשרו למש
 מודלים ספציפיים להתערבות במשבר במצבי חיים שונים.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   ד'   צחי ארנון ד"ר 33161ב' 
 

 סגנונות למידה מקדמים
וכיצד מאתרים  LSIאקלים הכיתה, סגנון הלמידה  :מטרת הקורס היא לדון בגורמים המסייעים ללמידה. כגון

אותו, אישיות המורה, סגנונות הלמידה וחשיבותם, אקלים הכיתה. נדון במורה, באישיותו ובביטחון העצמי שלו 
כגורם בסיסי ומכריע בחוויית הלמידה המיוחסת לו בכיתה מבחינת יכולותיו, נגישותו והדאגה שלו לתלמידים. 

זו מידה נכון לאתגר אותם? מתי האתגר הופך מהם הגורמים המעודדים מוטיבציה בקרב תלמידים? באי
 עדכניים. לתסכול? נדון בגישות השונות לאור התפיסות העולות ממחקרים

 60/  ש'נ"ז /  2שש"ס /  2 
 16:15-17:45  ד' דינה רפאל   ד"ר 33160' א

 
 ה עם ילדיםפילוסופי

הקורס 'פילוסופיה עם ילדים' יעסוק באלטרנטיבה פדגוגית שהתגבשה כזרם חינוכי המעודד דיאלוג פילוסופי 
הקורס יסקור את ההיסטוריה של השיטה ומקורותיה, וינתח את  '.פילוסופיבקרב תלמידים, ונקרא 'קהילת חקר 

 ערכים. הדרך שבה קהילת חקר פילוסופי מעודדת תלמידים לחשיבה עצמאית ולהקניית
 קהילת חקר פילוסופי יכולה לסייע במניעת אלימות בבה"ס. ייבדק -הקשר של הקורס למחקר 

 60/  ש'נ"ז /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45   ד'   דינה רפאל  ד"ר 33099' א
 

 (23.08.17 -)מעודכן נכון ל  ניתוח ועיצוב התנהגות
מרכזיים ועקרונות יסוד בתחום עיצוב התנהגות מטרתו של הקורס הנוכחי הינה להקנות לסטודנטים מושגים 

 וניתוח התנהגות יישומי. לשם כך, הקורס יתמקד ויעסוק בעקרונות חיזוק שונים הבאים לידי ביטוי ביחסים שבין
אנשי חינוך ולומדיהם ובדפוסי אינטראקציה אשר להם פוטנציאל לשמר התנהגויות בלתי מסתגלות. במהלך 

ניהול התנהגויות בכיתה וידונו שאלות יסוד באשר ליישומן של אסטרטגיות אלה הקורס יוצגו אסטרטגיות ל
כאמצעי להעצמת אקלים כיתה חיובי, קידום תהליכי הוראה והגברת המוטיבציה של הלומדים. כמו כן, יתוארו 

 שיטות איסוף נתונים ומערכי מחקר הנהוגים בתחום זה.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

             14:15-15:45   ד'   ל לירן ד"ר בת א 33092א' 

 

 (06.09.17 -)מעודכן נכון ל  סוגיות מרכזיות בחינוך הבלתי פורמאלי
הקורס מיועד לסטודנטים הרוצים להעמיק בסוגיות חינוכיות הקשורות לעולמם של ילדים ובני נוער במסגרות 

ילדים, הורים וקהילה.  -האנושיתהחינוך הבלתי פורמאלי, תוך טיפוח ולימוד של יחסי הגומלין עם הסביבה 
צרכיו ועולמו הפנימי של הילד הידע התאורטי והמעשי שיילמד בקורס יעניק למשתתפים הבנה טובה יותר של 

והמתבגר "בעולם שמחוץ לבית הספר" וכלים מעשיים לעבודה בשטח במסגרות השונות תוך שילוב של 
 תאוריה ומעשה. בקורס ישולבו קטעים מתוך סרטים ותיאורי מקרה. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45  מר שי אפרת ד'  33162א' 
 

 

 
 
 


