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גוריון בנגב- אוניברסיטת בן  

 המחלקה לפסיכולוגיה

 

) 5120-4201( ה"תשע -פסיכולוגיה התפתחותית  

Developmental Psychology 
' אנדראה ברגרפרופמרצה:   

  00:14-11:00' הרצאה: יום ג

12-11ה' שעת קבלה: יום   

 תרגולים: ימי ד'

 
  

  תיאור הקורס:

זהו קורס בסיסי בפסיכולוגיה התפתחותית לתלמידי שנה ב' בתואר ראשון. הקורס כולל הרצאה 

שבועית ותרגול שבועי.  אורך הקורס הינו סמסטר אחד.  נתמקד בהתפתחות במהלך הילדות, עם דגש 

  על השנים הראשונות בחיים. 

  

  דרישות הקורס: 

  . השתתפות בהרצאות ובתרגולים.1

   .-1/1ה תהיה בוהגשת בסוף חודש נובמבריעלו לאתר זו ההוראות לעבודה  - עבודה . הגשת 2

  לתרגולים.הקריאה, כולל המאמרים  פרקיקריאת . 3

  רגולים וחומר הקריאה. וללת את חומר ההרצאות, התבחינת סיום הכ. 4

  

  ). 75%בחינת סיום (ו) 25%( עבודההרכב הציון הסופי: 

ופתוחות (קצרות) שיתבססו על השיעורים, שאלות סגורות המבחן יהיה עם חומר סגור. הוא יכלול 

  ציוני המבחן יעברו תקנון. –שימו לב . הקריאה כל פרקי ומאמריו התרגולים
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  :ספר הקורס

 Child Development, Laura E. Berk (2013), 9th edition. Pearson. 

והספר הוזמן גם לצומת ספרים בקמפוס למי שמעוניין  בספריהנם עותקים שמורים של הספר יש

  לרכוש אותו.

  

  :קריאת חובה

 מה זה שקובע מה, לספר השיעור בין כלשהי סתירה ויש במידהספר הקורס (ב 11 10 9 7 6 4  2 יםפרק .1
  ).בכיתה שנאמר

  
  ספרון של האוניברסיטה הפתוחה:  .2

  שלבים ראשונים של ההתפתחות: זרקור על התאוריות של בולבי ושל מאהלר 

   10493-508-5מספר קטלוגי 
  כותבים: חוה אפלמן, אביב נוף

  חובה לקרא את החלק על בולבי
  

  המאמרים לתרגולים .3

  :מומלצת שאינה חובהקריאת 

   1, במיוחד פרק שאר פרקי הספר

  הלינק יועלה לאתר הקורס.מאוד ממומלץ לצפות בסרט "בנבכי הרחם". 

 Leroux et al 2009 התייחסות חברתית 3 מאמר 
 שיעוריםלוח 

נושא ההרצאה/תרגול תאריך 

מבוא  1022. ש  

1032. ת  אין תרגול  

1029. ש (רפלקסים, מצבי ערות, בכי וחיוך, פגות)מאפייני הילוד   

סיכון תוך רחמי 1003. ת  

115. ש  טמפרמנט  

 Wang (2007& Carslon(מאמר  116. ת

חישה ותפיסה 21 ש .11 

תן הוראות והסברים לגבי העבודהמ 31 ת .11 

מוטורי - פירוט השלב הסנסו - פיאז'ה - התפתחות קוגניטיבית 
 וגישות אלטרנטיביות

 19.11 ש

הסרט בייביז 02 ת .11 

אופרציונלי -פירוט השלב הפרה- פיאז'ה - התפתחות קוגניטיבית 

 וגישות אלטרנטיביות
62 ש .11 
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מאמר על יכולות סטטיסטיות של תינוקות 1172. ת  

המשך התפתחות קוגניטיבית  5.12 ש

 6.12 ת Houde et al 2011מאמר 

אמוציות בסיסיות -התפתחות אמוציונלית א  01 ש .12

מאמר על התייחסות חברתית 11 ת .12

TOMמורכבות, אמוציות  71 ש .12

מאמר על הבנת הבעת גאווה 81 ת .12 

חסך אמהי   42 ש .12

52 ת התקשרותמאמר על  + מצב הזר .12

התקשרות 31.12 ש

אימוץמאמר על  1.1 ת

המשך התקשרות 7.1 ש

על אתיקה בפסיכולוגיה -בעקבות ג'יני 8.1 ת

שיעור מסכם 41 ש .1

שעות קבלה מורחבות 51 ת .1
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