מעודכן ספטמבר 2017

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

לימודי מוסמך בגיל הרך ע"ש ד"ר י' שוורץ – המגמה למדיניות וניהול

מערך השעורים למתחילים לימודיהם בשנת תשע"ח
מסלול א' המחקרי (תזה ופרקטיקום) :סה"כ  32נ"ז | מסלול ב' הלא-מחקרי (פרקטיקום ,ללא תזה) :סה"כ  38נ"ז
א .לימודי בסיס בגיל הרך
מסלול א 4 :קורסי חובה ( 8נ"ז)
מסלול ב 4 :קורסי חובה ( 8נ"ז)
חובה ( 2נ"ז כל קורס)
 03409יסודות בבריאות הנפש בגיל הרך א'  /פת-הורנצ'יק
 03589יחסי הורים ילדים והתפתחות הילד  /דוידוב
 03754התפתחות בגיל הרך :תהליכים רגשיים וחברתיים  /גת
 03734קוריקולום לגיל הרך :גישות תיאורטיות ויישומן  /דיין

קורסי בחירה:
מסלול א' 4 :קורסי בחירה ( 8נ"ז)
מסלול ב' 5 :קורסי בחירה ( 10נ"ז)
בחירה ( 2נ"ז כל קורס)
 03045תהליכי סוציאליזציה והסתגלות של ילדים  /דוידוב
 03068ניהול חברתי  /סמבירא (מלכ"רים)
היבטים רפואיים והתפתחותיים במעגל החיים באנשים עם
03074
מוגבלויות  /טננבאום (ע"ס)
 03426מודלים להתערבות בבריאות הנפש בגיל הרך  /גלילי
 03492תכנון אסטרטגי  /סיגל (מלכ"רים)
 03572ללמוד לחיות ביחד :מניעת אלימות במסגרות לגיל הרך  /צור
(קורס מרוכז בין הסמסטרים)
 03574התערבות במצבי דחק וטראומה אצל ילדים  /צור
(קורס מרוכז בקיץ)
 03684הפרעה בספקטרום האוטיזם :עקרונות התערבות/שולמן
(קורס מרוכז בין הסמסטרים)
 03744תצפית ,התבוננות ואיסוף מידע בגיל הרך  /צדוק
 03237ניהול התנדבות והשתתפות אזרחית  /בר
 03773תהליכים קבוצתיים ותקשורת בקבוצה/שרביט
 03809ילדים בסיכון בישראל/בן אריה
 03426מודלים להתערבות בבריאות הנפש בגיל הרך /גלילי
 03239פיתוח מודלים מותאמים לעבודה עם החברה הערבית
בתחום הגיל הרך/ג'מאל-עבוד
 03233יזמות חברתית והתעללות בילדים :יוזמה ,מניעה ומדיניות/
בן-אריה (קורס מרוכז בין הסמסטרים)

ב .לימודי מדיניות וניהול
מסלול א 3 :קורסי חובה ( 6נ"ז) = סה"כ  6נ"ז
מסלול ב 3 :קורסי חובה ( 6נ"ז) ,פרויקט ( 4נ"ז) = סה"כ  10נ"ז
פרויקט קהילתי (מסלול ב בלבד)
חובה
 03495 2פיתוח וניהול תוכניות בגיל הרך  /דיין
 03152תוכניות ושירותים לגיל הרך  /דיין
2
 03759גישה קהילתית מערכתית לגיל הרך  /אונטרמן
2
 03885ילדים בישראל :מדיניות ושירותים  /קושר
ג .לימודי מחקר
מסלול א 3 :קורסי חובה ( 6נ"ז) ,קורס מחקר מתקדם ( 2נ"ז) ,סמינר תזה ( 2נ"ז) = סה"כ  10נ"ז
מסלול ב 3 :קורסי חובה ( 6נ"ז) ,סמינר מחקר ( 4נ"ז) = סה"כ  10נ"ז
קורסי חובה
2
 03802חשיבה מדעית
3
 03804עבוד נתונים ונתוחם (כולל ( )SPSSשו"ת)
1
 03059מבוא למחקר איכותני  /יונה
מסלול ב
מסלול א
סמינר מחקר (אחד מהבאים):
קורס מחקר מתקדם (אחד מהבאים):
2
טנר
 03402שיטות מחקר איכותניות /
 03044התפתחות רגשית וחברתית בילדות  /דוידוב
2
דוידוב
 03560שיטות מחקר כמותיות /
 03672חקר הפרספקטיבה של ילדים וילדות בני הגיל רך  /דיין
עבודת גמר
 03107בעיות התנהגות בגיל הרך /חורי-כסאברי
2
 03940סמינר תזה  /רואר-סטריאר וסרדצ'ה (סמסטריאלי)
2
 74445עבודת גמר בלימודי מוסמך
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