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 :תיאור הקורס

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

 ןההיריוהנורמטיבית משלב  שבועית ותרגול שבועי. אורך הקורס הינו סמסטר אחד. נתמקד בהתפתחות  

 , עם דגש על השנים הראשונות בחיים. ועד גיל ההתבגרות

 

 : דרישות הקורס

 בהרצאות ובתרגולים. השתתפות 1

 הקריאה חומרקריאת . 2

 עבודה. 3

 . מבחן4

 

 (. %75בחינת סיום )ו( %52) עבודה :הרכב הציון הסופי

 

נובמבר. את  תחילתדויקות לעבודה יינתנו בתרגול ב. הנחיות מבקבוצותהעבודה תיעשה  עבודה:

 .18.העבודה יש להגיש עד 

 

. הקריאה מהספרפרקי ו , התרגוליםיתבססו על השיעוריםהוא המבחן יהיה עם חומר סגור. : מבחן

  ציוני המבחן יעברו תקנון. –שימו לב 

 

 : ספר הקורס

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

בקמפוס למי שמעוניין לרכוש נם עותקים שמורים של הספר בספריה והספר הוזמן גם לצומת ספרים  יש

 אותו.

 



 :קריאת חובה

)במידה ויש סתירה כלשהי בין  14 11 10 6 4 , ופרקים2בפרק  60-66עמודים  ספר הקורס:  .1

 השיעור לספר, מה שקובע זה מה שנאמר בכיתה(.

 הלינק יועלה לאתר הקורס.צפייה בסרט "ג'יני".  .2

 מאמרים לתרגולים ולעבודה. .3

 

 :רשותקריאת 

  1, במיוחד פרק פרקי הספרשאר 

 .מומלץ לצפות בסרט "בנבכי הרחם". הלינק יועלה לאתר הקורס

 

 :לוח ההרצאות והתרגולים

 

 נושא ההרצאה/תרגול  תאריך

 מבוא  1הרצאה  29.10.2019

 סיכון תוך רחמי תרגול 30.10.2019

 וחיוך, פגות(מאפייני הילוד )רפלקסים, מצבי ערות, בכי  2הרצאה  5.11.2019

 אין תרגול תרגול 6.11.2019

 חישה ותפיסה   3הרצאה  12.11.2019

 הנחיות לעבודה תרגול 13.11.2019

 טמפרמנט 4הרצאה  19.11.2019

 Moding 2018תרגול: עקביות בממדי טמפרמנט  תרגול 20.11.2019

 5הרצאה  26.11.2019
מוטורי וגישות -הסנסוהשלב  -התפתחות קוגניטיבית: פיאז'ה

 אלטרנטיביות

 תרגולאין  תרגול 27.11.2019

 6הרצאה  3.12.2019
אופרציונלי וגישות -השלב הפרה -התפתחות קוגניטיבית: פיאז'ה

 אלטרנטיביות 

 הקרנת חלקים מהסרט בייביז +דיון תרגול 4.12.2019

 TOMהמשך התפתחות קוגניטיבית  7הרצאה  10.12.2019

 תרגול אין תרגול 11.12.2019

 התפתחות אמוציונלית אמוציות בסיסיות, מורכבות  8הרצאה  17.12.2019

 תרגול מרוכז של מתן הבהרות לעבודה תרגול 18.12.2019

 חסך אימהי   9הרצאה  24.12.2019

 אין תרגול תרגול 25.12.2019

 מודל ההתקשרות של בולבי 10הרצאה  31.12.2019

 רוחות רפאים ומלאכים בחדר הילדים תרגול 1.1.2020



 מחקרים בנושא התקשרות 11הרצאה  7.1.2020

 באומרינד -דפוסי הורות תרגול 8.1.2020

 אריקסון, מאהלר 12הרצאה  14.1.2020

 טיפול במשחק תרגול 15.1.2020

 13הרצאה  21.1.2020
ותפקידו, מתוך ראייה תרבותית, פסיכואנליטית ומחקר הולדתו  -האב

 התפתחותי

 גיל ההתבגרות תרגול 22.1.2020

 

 

 




