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 :תקציר

 רגשית-הקורס יתמקד בתיאוריה, מחקר, מתודולוגיה ונושאים מרכזיים במהלך הטיפוסי של התפתחות חברתית

 . חומרי הקריאה יכללו מאמרים תיאורטים ואמפירים מתוך כתבי עת וספרים מדעיים. תוך התמקדות בגיל הרך

 :)סמסטר א'(  חובות הקורס

במהלך הסמסטר הסטודנטיות תתבקשנה  מהציון השנתי(: %52 ) כלי מדידה של יכולת חברתית רגשית הצגת

רגשית על פי הנושאים -)בזוגות( להעביר שיעור בו יוצג באופן מקיף כלי מדידה תצפיתי של יכולת חברתית

על ההצגה לכלול תיאור של הכלי, דוגמא של העברת הכלי שבוצעה על ידי הסטודנטיות, הסבר .הנלמדים בקורס

הסטודנטיות יפגשו עם  בנוסף יערך דיון על מאמר בנושא. .על הכלי יקורתבו ההתנהגות הנצפיתלגבי ניתוח 

 המרצה לפני הכנת השיעור כדי לקבל חומרים תיאורטים והכוונה לגבי השימוש בכלים השונים. 

במהלך הסמסטר יוקרנו שני סרטים בכיתה העוסקים בחומרי  מהציון השנתי(: %10) מטלות ניתוח סרטים

 מטלה בה הסטודנטיות יתבקשו לנתח את הסרט לאור התיאוריות שנלמדו בכיתה.  ןתהלימוד. עובר כל סרט תינ

 : )לא סופי( נושאים ורשימת קריאה
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