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תיאור הקורס ויעדי ההוראה:
הקורס יקנה לסטודנט רקע תיאורטי וידע הנוגע לשלבי התפתחות תקינה ושאינה תקינה ,החל מהגיל הרך ועד לבגרות ,בתחום
הרגשי ,הקוגניטיבי ,החברתי והמוטורי .בהבנת ההתנהגות הפתולוגית יושם דגש על הפרעות מרכזיות בתקופת הילדות
וההתבגרות ,תוך הבנה של גורמי הסיכון אל מול מוקדי חוסן.
הקורס ישלב בין מבט תיאורטי לבין הידע הנדרש לפסיכולוג החינוכי בשטח -האטיולוגיה והדיאגנוסטיקה לכל הפרעה ,
הערכה רב מימדית של תיפקוד והתנהגות וכן כיוונים להתערבות הכוללים התייחסות לפרט כמו גם הדרכת הצוות החינוכי.
בהתאם למבנה זה יכלול הקורס מרכיב פרונטלי יחד עם דיונים ועבודה סביב תיאורי מקרה.

נושאי לימוד:
סמסטר א
מבוא – מושגי יסוד וסוגיות מרכזיות באיתור ואיבחון פסיכופתולוגיה בילדות
התפתחות בגיל הרך ובגיל הגן -מימדים להערכה:
גורמים ביולוגיים וסביבתיים ומקומם בהתפתחות תקינה ופתולוגית
אבני דרך בהתפתחות מוטורית ושפתית
התקשרות ,מזג ,ויסות ומיומנויות חברתיות בגיל הרך
הפרעות בגיל הרך :שינה ,אכילה ,התקשרות
לקות תקשורת -הספקטרום האוטיסטי :המשגה ,איתור ואבחנה מבדלת
הפרעות חרדה :סיווג ,אטיולוגיה ודרכי התערבות
הפרעות מצב רוח :דיכאון והפרעה בי-פולרית בילדות
ופגיעה עצמית :רקע וגורמי סיכון ,זיהוי ואיתור ,הערכת סיכון והמלצות להתערבות
אובדנות
סמסטר ב:
הפרעות אכילה :אטיולוגיה וטיפול
הפרעות קשב :איתור וטיפול ,בדגש על התערבות במערכת
בעיות התנהגות :אטיולוגיה ,קומורבידיות ,ודרכי התמודדות בתוך המסגרת החינוכית
מיניות :התפתחות מיניות בריאה מול פתולוגית ,מבט החל מהגיל הרך ועד לבגרות (בדגש על התבגרות)

דרישות והרכב ציון הקורס
 חובה80% נוכחות
 תינתן הנחיה בכל שיעור-קריאת חובה והכנה לכל מפגש
 מהציון30% -השתתפות פעילה במפגשים והצגת מקרה

 מהציון35%–עבודת אמצע
 מהציון35% – עבודה מסכמת
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