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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*: 
 

בקורס זה נדון על איך ילדים חושבים. נתחיל עם סקירה קצרה 
של פיאז'ה, ואז נעבור לסקירה של שתי גישות המחליפות את 

 דעותיו. בקורס נדון גם בתאוריה וגם במחקרים אמפירים.
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