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שם המרצה :גב' בן-סירא הדר
שם הקורס :תורת המבחנים
קוד קורס60-301-01 :
סוג הקורס :הרצאה
שנת לימודים :תשס"ח סמסטר :א' היקף שעות 2 :ש"ס
א .מטרות הקורס:
•
•
•
•

לרכוש הבנה בתהליכי פיתוח מבחנים פסיכולוגיים.
לרכוש יכולת להסתכלות ביקורתית אודות איכותם של מבחנים פסיכולוגיים.
להיות צרכנים מושכלים של מבחנים פסיכולוגיים.
לרכוש כלים לתכנון ובניית מבחנים פסיכולוגיים.

ב .תיאור הקורס:
מבחנים פסיכולוגיים מהווים בסיס לטיפול בפרט ,להערכה ומחקר בכל תחומי הפסיכולוגיה .הקורס יעסוק בתכנים
הבאים:
היכרות עם עולם המבחנים הפסיכולוגיים ,עקרונות בסיסיים בתחום המדידה וההערכה ,מושגים תיאורטיים
ומעשיים בבניית מבחנים ,הערכת מבחנים ,היכרות עם סוגים שונים של מבחנים )כגון מבחני משכל ,מבחני
אישיות וכד'(.
השיעורים יכללו הרצאות בליווי מצגות ,המועלות לאתר הקורס.
במהלך השיעורים יעשה שימוש בטכנולוגיות שונות וכן יועברו שאלונים ,ומן הסטודנטים מצופה השתתפות
פעילה בשיעור.
הקורס הינו קורס מתוקשב ,ולכן יש להתעדכן באתר הקורס בהודעות ובחומרי הקריאה.
כמו כן ,באתר הקורס יפתחו פורומים לדיון בנושאי הקורס ,ולקראת הבחינה.
בקורס יתקיימו הרצאות אורח על ידי מומחים בתחומים שונים של הערכה פסיכולוגית.
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מהלך השיעורים:
קריאה נדרשת כמפורט להלן
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:  מרכיבי הציון הסופי.ה
( תרגיל )הנחיות לתרגיל יועברו באמצעות אתר הקורס ובשיעור10% •
 מבחן מסכם90%

•

: רשימת קריאה.ו
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