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סוג הקורס  :שיעור
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מספר השעות ונקודות זכות 1 :ש"ש 2 ,נ.ז.
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דרישות קדם:
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מטרות  /תוצרי
למידה:

א .הסטודנט יקנה מושגי יסוד בפסיכולוגיה ,ויכיר את הנושאים המרכזיים הקשורים לתחום הפסיכולוגיה של החינוך.
ב .כתוצאה מהתנסויות בקורס הסטודנט יפתח נקודת מבט ובסיס ידע פסיכולוגים בהם הוא יוכל להשתמש בהמשך כמחנך,
מורה ומטפל .הבנת המושגים תספק לסטודנט הארות בנוגע ללמידה שלו ,ותעזור לו בהתייחסות לתלמידיו.
ג .הסטודנט יחווה צמיחה אישית  הקורס מאפשר מרחב בחירה ניכר בתכנים ,במשימה ובאופן הלמידה.
ד .הסטודנט יפתח את המודעות העצמית שלו ביחס למושגים הנלמדים בקורס.
ה .הסטודנט יפתח הנעה פנימית ללמידה ע"י התנסות בהערכה חלופית.
.

תיאור הקורס:

הקורס יציג את הגישות השונות ומושגי היסוד בפסיכולוגיה ,עם היבטים חינוכיים והתפתחותיים .הקורס יעסוק בנושאים :הגישה
ההתנהגותית ,הגישה ההתנהגותית חברתית ,התפתחות קוגניטיבית ,התפתחות רגשית ואישיותית ,התפתחות חברתית,
תהליכי עיבוד מידע :קשב ,תפיסה ,למידה ,זיכרון וחשיבה התפתחות והשלכות להוראה וחינוך .מוטיבציה :מניעים ללימודים
ולהישג :גישות שונות להבנת מניעים פסיכוחברתיים.

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

מס'
1

הגישה ההתנהגותית.

2

הגישה ההתנהגותית חברתית.

3

תיאוריית עיבוד המידע .תפיסה ,למידה ,זיכרון וחשיבה התפתחות והשלכות להוראה וחינוך.

4

למידה בגישה קוגנטיבית חברתית.

5

מוטיבציה ע"פ הגישה ההתנהגותית.

6

מוטיבציה בלמידה ע"פ צרכים.

7

מוטיבציה ע"פ הגישה הקוגנטיבית.

חובות הסטודנט
בקורס:

 . .קריאת חומר תיאורטי מחוברת הקורס ועיון במשאבי הלמידה שמופיעים באתר.
החומר התיאורטי כולל:
• חוברת הקורס
• מסמכים
• סרטונים
• מצגות
 .2ביצוע  6משימות/תרגילים במהלך לימוד הקורס.
 .3בחינה בסוף הקורס.

• סרטונים
• מצגות
 .2ביצוע  6משימות/תרגילים במהלך לימוד הקורס.
 .3בחינה בסוף הקורס.
.
אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

מבחן

50%

תרגילים

50%
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