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המספק סקירה של תחום הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית, עם דגש על  שנילתואר  מתקדםזהו קורס 
סגרת תיאורטית רחבה המאפשרת לחקור ממצאי מחקר עדכניים. פסיכופתולוגיה התפתחותית היא מ

פלינות את הופעתן של הפרעות פסיכולוגיות בילדות. היא משלבת את היתרונות של מספר דיסי
ולל פסיכולוגיה קלינית, התפתחותית, חברתית, פסיכיאטריה, אפידמיולוגיה ומדעי המוח. מחקריות, כ

לדים, ואת המחקרים הרלוונטיים אליהן. הקורס יסקור מגוון של הפרעות פסיכיאטריות האופייניות לי
 . בנוסף יינתן דגש למושגי מפתח כגון גורמי סיכון ועמידות, כמו גם למנבאים מוקדמים של פתולוגיה

ורתי באבחנה של ובדיון ביק י פסיכופתולוגיהגורמי סיכון והגנה מפנסמסטר א' יעסוק רובו ככולו ב
 ות וההתבגרות. הילדפייניות לגיל פרעות המרכזיות האוסמסטר ב' יעסוק בה. לוגיהתופסיכו

 
האטיולוגיה  -הקורס ישלב בין מבט תיאורטי לבין הידע הנדרש לפסיכולוג החינוכי בשטח

וכן כיוונים להתערבות הכוללים התייחסות לפרט כמו גם הדרכת הצוות , והדיאגנוסטיקה לכל הפרעה
 .ב פרונטלי יחד עם דיונים ועבודה סביב תיאורי מקרהבהתאם למבנה זה יכלול הקורס מרכי .החינוכי
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 :נושאי לימוד

 

 

 

 * הקורסוהרכב ציון דרישות 

 ביבליוגרפית: שימהר
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 .חובהנוכחות : 

 קריאת חובה והכנה לכל מפגש

 מהציון %30הצגת מקרה מפגשים וות פעילה בהשתתפ

מהציון 35% –עבודת אמצע  

 מהציון 35% –עבודה מסכמת 
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