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א

היקף שעות2 :

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:

מטרת הסמינר לחשוף את הסטודנט בפני התהליכים המרכזיים של גיל ההתבגרות ,לתת
לכל סטודנט אפשרות להתעמק בנושא ספציפי ,ולהגיש עבודה מסכמת בתחום שנבחר.
ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
הסמינר יקיף את התחומים הבאים :השינויים בתהליכי הגדילה במשך גיל ההתבגרות,
האיפיונים והמשמעות ההתפתחותית של פסיכופתולוגיה בגיל זה .דגש יושם על הבנה
התפתחותית של התהליכים המאפיינים גיל זה ,ועל המשימות בפניהן המתבגר ניצב .דגש
נוסף יושם על הבנת משקלם של מרכיבים משפחתיים ומערכות יחסים בגיל זה ועל תרומתם
להסתגלות .הפתולוגיה תוצג ותידון הן מתוך ראיה התפתחותית לאור הגישות האחרונות של
הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית ,והן מתוך ראיה דינמית.
מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(
במפגשים הראשונים תועבר סקירה על גיל ההתבגרות ועל הקשיים האופייניים לגיל זה.
בשלב זה הסטודנטים יבחרו את נושא העבודה שלהם .רפרטים יוצגו בפני הכיתה במהלך
המחצית השנייה של הסמסטר.
העבודה הסמינריונית תתבצע באחד מתחומי העניין הבאים.
 .1ההתבגרות; מהותה וייחודה; ההתבגרות כחלק ממעגל החיים.
 .2תהליכי גדילה ,התפתחות פוברטלית ומשמעותם הפסיכולוגית ,הקונפליקט האדיפלי
בהתבגרות.
 .3התפתחות קוגניטיבית ,התפתחות החשיבה והראיה החברתית; אגוצנטריות של
מתבגרים.
 .4גיל ההתבגרות כתהליך של פרידה ורכישת העצמאות; גישת בלוס.
 .5המשפחה ותהליכי הסתגלות ופתולוגיה.
 .6יחסים חברתיים; חברויות ,אינטימיות וחברות קרובה; קבוצות של מתבגרים.
חברים וקבוצות כאובייקטים של העברה.

 .7יחסים רומנטיים בהתבגרות ,יחסי מין בגיל ההתבגרות.
 .8פסיכופתולוגיה התפתחותית בגיל ההתבגרות.
 .9המעבר לבגרות – המשך ושינוי; קשיים אופייניים.

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
חובות  /דרישות  /מטלות:
נוכחות והשתתפות בשיעורים.
הכנת מצגת והעברתה בפני הכיתה.
הכנת עבודה סופית שתוגש עד לתאריך  .12.3.2009על העבודה להסתמך על מקורות חדשים .לפחות
שלושה מבין המקורות חייבים להיות כאלו שפורסמו לאחר  .2004אורך העבודה המוגשת יהיה בהיקף
של  10עמודים לא כולל מקורות.
מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:

ציון מספרי

ד .ביבליוגרפיה) :חובה/רשות(
בהתאם לנושא שנבחר ע"י הסטודנט.
ספרי הלימוד ) (textbooksוספרי עזר נוספים:
חומר מחייב למבחנים:

