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שם המרצה :מייקל וינשטוק
יעדי ההוראה:
קורס זה יעסוק בהתפתחות חשיבה והתנהגות פרו-חברתית .בחלק הראשון נתמקד בתיאוריות
המסבירות את מהות הערכים המוסריים ואת מקורם .ובחלקו השני נבחן כיצד יכולות קוגניטיביות,
רגשיות ,חברתיות ותרבותיות משפיעות על התנהגות פרו-חברתית .כמו-כן ,יילמדו נושאים
הקשורים באמפטיה ,התנהגות חברתית ,אנטי-חברתית ,קבלת סמכות וצידוק מוסרי.

פרשיות לימודים:

 .1מהו שיפוט מוסרי? מהי התנהגות פרו-חברתית?
מודל ,הגדרות ,דילמות
 .2תיאורטיות התפתחות מוסרית
א.
ב.
ג.
ד.

למידה (ביהייביוריזם)
פרספקטיבה פרוידיאנית
פרספקטיבות "ביולוגיות"
פיאז'ה וקולברג

ביקורות על קולברג וגישות קונסטרוקטיביסטיות אלטרנטיביות
 גיליגן ומין תרבות והקשר בסיסים מוסרים .4דיספוזיציות (נטיות) פרו-חברתיות
א) אלטרואיזם ואמפתיה
ב) התנהגות פרו-חברתית ואנטי-חברתית
 .5יחסים חברתיים
א) יחסי בני הגיל
ב) תפיסות סמכות

* דרישות והרכב ציון הקורס
** משקל בציון הסופי
__ בחירה

_חובהX_

_5___ % -

נוכחות

______ % -

*** בחנים

_95___ % -

עבודות

______ % -

מבחנים

______ % -

סיורים

100% -
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