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שם המרצה :ד"ר רונית קרק
שם הקורס :פרקטיקום בארגונים
מספר הקורס:

60-915-01
סוג הקורס :פרקטיקום

שנת לימודים :תשע"ג סמסטר:

שנתי

היקף שעות 3 :ש"ש

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
הקורס ילווה את ההתנסות של הסטודנטים בעבודתם בשדה .במהלך הקורס יתקיימו
פגישות הדרכה אישיות וקבוצתיות שילוו את הסטודנטים בעבודת השדה שלהם תוך מתן
דגש על גיבוש זהות מקצועית ,הבנת כללי אתיקה מקצועית הבנה של דילמות העולות
בעבודה בתחומים השונים של הפסיכולוגיה האירגונית )מיון ,ייעוץ אירגוני ,הנחיית קבוצות,
ייעוץ תעסוקתי( .רכישת כלים לעבודה.
ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(
השיעורים יתקיימו בפורמט של הדרכה אישית וקבוצתית.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
מס' השיעור

נושא השיעור

1

הכירות עם מקומות
הפרקטיקום

2

הכירות עם מקומות
הפרקטיקום

3

הדרכה קבוצתית

4

הדרכה קבוצתית

5-26

הדרכה קבוצתית

קריאה נדרשת

הערות

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
כל קורסי החובה של שנה א' של התואר השני.
חובות  /דרישות  /מטלות:
 .1יומן דיווח שבועי יוגש בכל שבוע לפני פגישת הפרקטיקום.
בכל שבוע יכתבו המשתתפים יומן פרקטיקום.
 .2עבודת מחצית ועבודת סיכום קורס:
באמצע וסוף שנה יגישו הסטודנטים עבודה המכילה:
 .1תיאור קצר של האירגון בו אתם עושים פרקטיקום .גודל האירגון ,סוג העיסוק שלו ,מיקום
משרדי ורקע כללי )ללא פרטים מזהים עם שמות של לקוחות ספציפים(.
 .2סוגי ההתנסויות בהם לקחתם חלק ,תיאור קצר של כל סוג התנסות ומה היה התפקיד
שלכם בהתנסות זאת.
 .3חלק רפלקסיבי בו אבקש שתכתבו מה התובנות שעלו לכם ביחס לתחום ,ביחס לעצמכם
בתחום ,שאלות ,דילמות ,למידה.
בסוף סמסטר א':
 .4מה המטרות שלכם ללמידה בפרקטיקום בסמסטר ב' ואיך אתם יכולים לקדם אותן.
בסוף סמסטר ב':
 .4מה המטרות שלכם ללמידה בהמשך לאחר סיום הלימודים? איך אתם יכולים לקדם אותן.
מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:

ציון עובר
ד .ביבליוגרפיה) :חובה/רשות(
ספרי הלימוד ) (textbooksוספרי עזר נוספים:
חומר מחייב למבחנים:

