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אתר הקורס באינטרנט :הקורס מתוקשב בחלקו

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

להקנות כלים וידע להסתכלות רב-מימדית אך גם אינטגרטיבית על התפתחות האדם ,המתבססת על חיבור
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 ובאמצעות אלה,
להכיר תהליכי התפתחות האופיניים לתקופות גיל שונות ולהבין את האופן בו מתרחשת ההתפתחות ואת
הגורמים שבכוחם לאפשר או לסכן התפתחות תקינה.

ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(

תחילה נכיר ונדון בהיבטים כלליים של הפסיכולוגיה ההתפתחותית .לאחר מכן נלווה את התפתחות האדם
מעוברות ועד בגרות ,תוך התייחסות לאספקטים פיסיים ,מוטוריים ,קוגניטיביים ,רגשיים וחברתיים בשלבי
ההתפתחות השונים .תודגש הסתכלות הרואה את הקשר בינהם ואת השפעתם המשולבת על התהליך
ההתפתחותי .בכל תקופת-גיל ישולבו תיאוריות התפתחותיות רלוונטיות הנוגעות להתפתחות בתחומים השונים
)כגון אלו של פרויד ,אריקסון ,פיאז'ה ,קוהלברג ועוד(.
לקראת סוף השנה נעבור מהסתכלות לפי תקופות-גיל ל'הסתכלות-אורך'; נדון באופן השוואתי בגישות
התיאורטיות תוך הכרת המשותף והיחודי להן ,השלכות וביקורות ,ובשילוב ממצאי מחקרים המאששים או
מטילים ספק בחלק מהנחותיהן.
מהלך השיעורים :ההרצאות ילוו בקריאה ,בעידוד והכוונה לחיפוש עצמאי של ידע רלוונטי ,ובצפיה
בסירטונים .ההרצאות תתמקדנה בנושאים נבחרים וחלק חשוב מהלימוד יתבסס על קריאה עצמאית בחומר
שרובו אינו חופף את חומר ההרצאות .שאלות העולות מחומר הקריאה ידונו בהרצאות.
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מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:

ציון הקורס יקַ בע עפ"י ציון בחינה שתיערך בסוף השנה ,על חומר ההרצאות ,הסרטונים והקריאה.
מבנה הבחינה :כ 40 -שאלות אמריקאיות ,כולן במשקל שווה.
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הפתוחה ,ת"א .מהדורה שלישית ,האוניברסיטה הפתוחה.
)הערה :הספר מתורגם וניתן להסתמך על הגירסה באנגלית תוך התאמת הנושאים(.
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