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פרטי התקשרות עם המרצה

מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
הקורס מותאם לתלמידי פסיכולוגיה בתוכנית
פסיכולוגיה קלינית של הילד לתואר שני ושלישי.
הקורס מתמקד בעקרונות התפתחות מערכת העצבים
המרכזית והתפתחות הרפרטואר ההתנהגותי בשנות
החיים הראשונות.

תאור הקורס:

תיאור הקורס:

הקורס מאפשר חפישה למושגי יסוד בתחום
נוירופסיכולוגיה התפתחותית ,ובכלל כך
ויסות טונוס ועוררות וקשריהם ליכולת
קליטה ועיבוד מידע ,התפתחות יכולות
קוגניטיביות המאפשרות חשיבה ,ועיבוד
ריגשי ,התפתחות דומיננטיות מוחית ,קשב,
שפה זיכרון ויכולות ויסות התנהגות חברתי
ריגשי .בקורס ישולבו הרצאות של מרצים
אורחים החוקרים את התחומים הנילמדים
להנגשת התכנים
מהלך השיעורים:
הקורס יכלול הרצאות פרונטליות מלוות במצגות וכן
הרצאות של מרצים אורחים .לאור שילוב מרצים אורחים
ואופיו האינטראקטיבי של הקורס יתכנו שינויים בלוח
הזמנים.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
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דרישות קדם:

הקורס פתוח לתלמידי המגמה הקלינית
של הילד המחלקה לפסיכולוגיה
חובות  /דרישות  /מטלות**:

ההשתתפות בקורס מחייבת מעורבות
פעילה בשיעורים,קריאת החומר הנילווה
לקראת הרצאות .קריאה נוספת ותרגול
ינתנו במהלך ההרצאות ,והגשת 4
תרגילים.

מרכיבי הציון הסופי:
ציון הקורס מורכב מציון מתרגילי הצגת מקרה
) ,(20%X4והשתתפות בשיעורים ).(20%

ביבליוגרפיה:
ספרי הלימוד ) (textbooksוספרי עזר נוספים:
Kolb, B & Whishaw (2003) Fundamentals of
Human Neuropsychology
פרקים נבחרים בטבלת תוכנית הקורס
קריאה נוספת בהתאם לדיון בכתה
חומר מחייב להגשות :חוומרי הקריאה ,תכני

ההרצאות ,תימוכים אמפיריים

שם הקורס באנגלית:
: Developmental Neuropsychology
* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות
המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף
תקופת הלימוד בקורס .תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים
של הישגי ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות
שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית
האקדמית בקורס .לפרטים נוספים לחץ כאן .

