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מטרות  /תוצרי
למידה:

א .הסטודנט יוכל לבחון את המושג אישיות ולהציע לו הסברים שונים על פי עולם התכנים הקשור בתיאוריות באישיות.
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 יתמקד בבחינת המושג ''אישיות'' ויציע לו הסברים שונים על פי עולם התכנים הקשור בתיאוריות באישיות .הבנת
ה''אישיות'' תספק לסטודנטים הארות בנוגע ללמידתם הם ,ותעזור להם בהתיחסותם לתלמידיהם .הקורס מאפשר צמיחה
אישית ע''י מרחב הבחירה בתכנים ,במשימה ובאופן הלמידה.

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

מס'
1

התיאוריה הפסיכואנליטית. .

2

הפסיכולוגיה של האני :אריקסון ואנה פרויד.

3

תיאורית יחסי האוביקט :מהאלר ,מלני קליין וויניקוט.

4

הזרם הקוגנטיבי.

5

התיאוריה הרציונאלית רגשית )  r.e.tאליס(.

6

הגישה ההומניסטית :רוג'רס ומסלאו.

7

השוואה בין התיאוריות השונות

חובות הסטודנט
בקורס:

 .1קריאת חומר תיאורטי מחוברת הקורס ועיון במשאבי הלמידה שמופיעים באתר.
החומר התיאורטי כולל:
• חוברת הקורס
• מסמכים
• סרטונים
• מצגות
 .2ביצוע  6תרגילים במהלך לימוד הקורס.
 .3בחינה בסוף הקורס.
.

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

אחוז ציון מינימלי למרכיב

מבחן

55 50%

תרגילים

55 50%
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