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 במסלול לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית. לסטודנטיםהקורס מיועד 

 מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים למושגי יסוד וסוגיות מרכזיות הקשורות לפסיכופתולוגיה התפתחותית.

פסיכופתולוגיות המאפיינות הסטודנטים בקורס ייחשפו לכלי הערכה מקובלים, המשמשים לאבחנה של ילדים עם 

תוך שימת דגש על מגוון של הפרעות המאפיינות את הילדות, תקופת הילדות. הקורס יכלול היכרות עם  את

דרכי חסות לתמונה הקלינית, אטיולוגיה, ותוך התיי ההשפעה של הפרעות אלו על מהלך ההתפתחות התקינה

 .  והתמודדות המשפחה טיפול

 :דרישות הקורס

 נוכחות בשיעורים הינה חובה. .1

 (. המאמרים מסומנים ב**ניירות עמדה במהלך הסמסטר ) 4הגשת  .2

. שילמדו בסמסטר זה )כמפורט בהמשך( תהעברת מערך שיעור )בזוגות( העוסק באחת מהפתולוגיו .3

 חלקים:  2 -השיעור יחולק למערך 

 כשעה. -)מאפיינים מרכזיים, קומורבידיות עם הפרעות נוספות, דרכי טיפול ועוד( הפתולוגיההצגת  .א

 .דקות 30 -כ -במאמר המפורט לעיל )בהנחיית הסטודנטיות(דיון  .ב

   )עבודה שנתית(. עבודה מסכמת .4
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