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אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס:
לרגשות תפקיד מרכזי בכל אספקט של התנהגות הפרט .הקורס בנוי על מודל רב-שכבתי
ויחשוף את המשתתפים בו לתפקיד של רגשות בארגונים ברמת הפרט ,הקבוצה ,והארגון,
להבנה של תהליכים רגשיים בארגונים ,לתפקידם והשפעתם של סוגי רגשות שונים
ולהקשרים ארגוניים בהם רגשות הינם בעלי תפקדי משמעותי יותר .נדון בכלים להערכת
רגשות ותהליכים רגשיים תוך בחינה והתנסות בתפקידם של רגשות באינטראקציות בין-
אישיות.
ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
מהלך השיעורים :השיעורים ישלבו הרצאות ,דיונים בכיתה ,סרטים והפעלות.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
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יתכנו שינויים ועדכונים במהלך הקורס.
ג .חובות הקורס:
 - 20%השתתפות פעילה:
-

נוכחות )מינימום  83%מהשיעורים –  10מתוך (12

-

השתתפות פעילה בשיעורים

-

קריאה של חומר הקריאה לפני השיעור

 - 30%הצגת מאמר בכיתה )הנחיות מפורטות ינתנו בשיעור הראשון(
 - 50%עבודה מסכמת – ניתוח מקרה רלוונטי בהיבט תיאורי ולאור הנלמד )הנחיות
מפורטות ינתנו בשיעור הראשון(.
ד .ביבליוגרפיה:
הקריאה היא חובה .רשימת הקריאה מופיעה לעיל במקביל לכל שיעור.

