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מימדית אך גם אינטגרטיבית על התפתחות האדם, המתבססת על חיבור -רבלהקנות כלים וידע להסתכלות 
בין תיאוריות התפתחותיות וממצאי מחקר; בין תחומי התפתחות שונים ; בין הסתכלות על האדם כפרט תוך 
הבנת הקשרי ההתפתחות השונים והשפעותיהם ההדדיות; בין הסתכלות על התהליך הנורמטיבי לצד הכרת 

 השונות, ועוד.

הכרה ויכולת דיון בבעיות יסוד המעסיקות את הפסיכולוגיה ההתפתחותית, בתיאוריות התפתחותיות 
מרכזיות, בשיטות עיקריות לחקר ההתפתחות. פיתוח יכולת לשלב גישות תיאורטיות עם ממצאי מחקר 

את יניים לתקופות שמהעוברות ועד הגיל הרך ולהבין יובאמצעות אלה, להכיר תהליכי התפתחות האופ
 מתרחשת ההתפתחות ואת הגורמים שבכוחם לאפשר או לסכן התפתחות תקינה. האופן בו 

 

 

 
 אור הקורס:ית

 

של הפסיכולוגיה ההתפתחותית. לאחר מכן נלווה את התפתחות האדם  היבטים כללייםתחילה נכיר ונדון ב
יים, רגשיים וחברתיים תוך התייחסות לאספקטים פיסיים, מוטוריים, קוגניטיב מעוברות ועד הגיל הרך

הם ואת השפעתם המשולבת על יבשלבי ההתפתחות השונים. תודגש הסתכלות הרואה את הקשר בינ
גיל ישולבו תיאוריות התפתחותיות רלוונטיות הנוגעות להתפתחות -התהליך ההתפתחותי. בכל תקופת

 אריקסון, פיאז'ה, קוהלברג ועוד). ,בתחומים השונים (כגון אלו של פרויד

יה יובצפ  ההרצאות ילוו בקריאה, בעידוד והכוונה לחיפוש עצמאי של ידע רלוונטי, לך השיעורים:מה
רטונים. ההרצאות תתמקדנה בנושאים נבחרים וחלק חשוב מהלימוד יתבסס על קריאה עצמאית בחומר בס

 שבחלקו אינו חופף את חומר ההרצאות. שאלות העולות מחומר הקריאה ידונו בהרצאות.

 וראה מפורטת לכל השיעורים:תכנית ה

  

  
מס' 

 שיעור
 הערות  קריאה נושא השיעור
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 The 
developing 
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) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף learning outcomes* תוצרי הלמידה (
תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות 

 . לחץ כאן שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים 
 

 

 

 
  . לחץ כאן ** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה 
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