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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
להציג בפני הסטודנט את הפרספקטיבה של פסיכופתולוגיה התפתחותית ומודלים אקולוגים על בריאות
הנפש של הילד .הקורס ידון באופן כללי בפסיכופתולוגיה בשלש קבוצות גיל :ינקות ) ,(0-3טרום בית-
ספר ) (3-6וגיל בי"ס ) .(6-12בכל שכבת גיל יוצגו הן תהליכי ההתפתחות הנורמטיביים לגיל והן
פתולוגיות ספציפיות לכל שכבת גיל.
תיאור הקורס:
הקורס מחולק לארבע חלקים
 .1גישות הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית ,מודלים אקולוגים להתפתחות נורמטיבית ופתולוגית,
הקונטקסט של ההתפתחות וההקשר הפיזיולוגי של פסיכופתולוגיה בילדות
 .2פסיכופתולוגיה בגיל הינקות :התפתחות רגשית ,חברתית ,וקוגניטיבית ושפתית בגיל הינקות
ופתולוגיה באפיקי ההתפתחות השונים .הפרעות ויסות בגיל הינקות )הפרעות אכילה ,שינה,
ויסות( ,פתולוגיות אפקטיביות בינקות )דיכאון ,(PTSD ,הפרעות התנהגות בינקות
 .3פסיכופתולוגיה בגיל טרום בית-ספר :אספקטים של התפתחות רגשית-חברתית ,סימבולית,
רגשית ויכולות ויסות בגיל זה .פתולוגיות ספציפיות לגיל ,פתולוגיות המתחילות להתבטא בגיל
זה )אוטיזם ,הפרעות קשב וריכוז( ,וביטוים של הפרעות שונות בגיל זה )דיכאון ,חרדה כללית(
 .4פסיכופתולוגיה בגיל בית-ספר :התפתחות הילד בגיל זה )זהות ,עצמי ,ילד בתוך משפחה
וחברה ,יכולות קוגניטיביות( ופתולוגיות ספציפיות של גיל הילדות,
דרישות קדם:
חובות  /דרישות  /מטלות**:
הסטודנטים כותבים עבודה בהיקף של  8-10עמודים ובה מסכמים חומר תאורטי על הפרעה באחד
הגילאים ועושים תצפית על ילד עם הפרעה זו
מרכיבי הציון הסופי:
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:שם הקורס באנגלית
-( הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוףlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
או/ יכולות ו, כישורים, הבנה, תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע.תקופת הלימוד בקורס
 לפרטים נוספים לחץ.עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס
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.  לקריאה לחץ כאן. איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות:** המדריך
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