סילבוס לקורס :התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה60010.1.1 ,
שם המרצה :טברסקי שרה
סוג הקורס  :שיעור
שנת הלימודים :תש"פ  ,הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות 1 :ש"ש 2 ,נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית :ג
דרישות קדם:

אין

מטרות  /תוצרי
למידה:

הקניית ידע קודם על התמורות החלות בגיל ההתבגרות ועל התמודדותו בעידן השפע והמודרניזציה.
ידע בתופעות הקיימות באוכלוסיות השונות המהוות סיכון אישי וחברתי.
ידע תאורטי בסיסי ויישומי במציאות הפנימית של המתבגר.
פתוח דרכי התערבות  מתוכניות מניעה ועד להתערבות ממשית בשעת משבר.

תיאור הקורס:

בשנים האחרונות גוברת ההכרה כי העולם השתנה בשל תהליכי הדיגיטליזציה והגלובליזציה והשפעות הקידמה,עם השינויים
בחברה המחלחלים לזירה החינוכית מתמודדים צוותי החינוך .במהלך הקורס נתמקד בהקניית ידע והבנה של התמודדות
המתבגר כיום עם השפעות הקידמה ,של תהליכי ההתבגרות תוך נתינת כלים ועקרונות חינוכיים לגיבוש חוסן חינוכי

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
נושא ,מטלות וחומר קריאה

מס'
1

גיל ההתבגרות מהו?

2

התאוריות השונות על גיל ההתבגרות ע"פ פרויד אריקסון ופיאז'ה.

3

מאפייני גל ההתבגרות לפי התאוריות הנ"ל.

4

סמכות הורית – מה משמעותה ותפקידה

5

תפקיד המבוגר המשמעותי בחיי המתבגר בגיבוש הזהות האישית שלו

6

חשיפה – בעד או נגד

7

הפשע בעידן השפע

8

מה מקומה של החברה בחיי המתבגר – לחץ חברתי

9

אינטרנט – אימוץ צרכנות נכונה של אינטרנט ותקשורת

10

מסיבות – איך חוגגים?

11

שתיה – אלכוהול

12

סמים  /נרגילה  /סגריות.

13

הפרעות אכילה

14

אלימות ותוקפנות

15

נשירה סמויה וגלויה

16

התייחסות ללימודים למבחנים – למוסד.

14

אלימות ותוקפנות

15

נשירה סמויה וגלויה

16

התייחסות ללימודים למבחנים – למוסד.

17
חובות הסטודנט
בקורס:

השפעת גרושי ההורים על חיי המתבגר
*
.2
.3
.4

 .1נוכחות מלאה.
השתתפות פעילה.
הגשת רפרט באחד מהנושאים שנבחר ע"י הסטודנטית בזוגות.
הגשת סיכום הנושא שנבחר בסוף הסמסטר כולל התייחסות רפלקטיבית ל 5מופעים שעלו במהלך השיעורים

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

תלקיט

40%

מחקר נושא והצגתו

60%
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