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להכיר לסטודנטים את הגישות   ת על / מטרות ספציפיות):(מטרו מטרות הקורסא. 
 והמחקרים העדכניים לגבי התפתחות קוגניטיבית בילדים

 
 
בקורס זה נדון על איך ילדים חושבים. נתחיל עם סקירה קצרה  (רציונל, נושאים) :תוכן הקורסב. 

נדון גם בתאוריה וגם של פיאז'ה, ואז נעבור לסקירה של שתי גישות המחליפות את דעותיו. בקורס 
 במחקרים אמפירים.
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13 – General Conclusions 
 

 
 : מבחןחובות הקורסג. 

 
 דרישות קדם: אין     

 
 חובות / דרישות / מטלות: מבחן 

 
 100%: מבחן = פי (ציון מספרי / ציון עובר)מרכיבי הציון הסו 

 
 

 (חובה/רשות) חובה ביבליוגרפיה:ד. 

      
 ) וספרי עזר נוספים: איןtextbooksספרי הלימוד (     
 
 קריאה + הרצאות חומר מחייב למבחנים: 

 
 

 


