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אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
להציג בפני הסטודנט את הפרספקטיבה של פסיכופתולוגיה התפתחותית ומודלים אקולוגים
על בריאות הנפש של הילד .הקורס ידון באופן כללי בפסיכופתולוגיה בשלש קבוצות גיל:
ינקות ) ,(0-3טרום בית-ספר ) (3-6וגיל בי"ס ) .(6-12בכל שכבת גיל יוצגו הן תהליכי
ההתפתחות הנורמטיבים לגיל והן פתולוגיות ספציפיות לכל שכבת גיל.

ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
הקורס מחולק לארבע חלקים
 .1גישות הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית ,מודלים אקולוגים להתפתחות נורמטיבית
ופתולוגית ,הקונטקסט של ההתפתחות וההקשר הפיזיולוגי של פסיכופתולוגיה
בילדות
 .2פסיכופתולוגיה בגיל הינקות :התפתחות רגשית ,חברתית ,וקוגנטיבית ושפתית בגיל
הינקות ופתולוגיה באפיקי ההתפתחות השונים .הפרעות ויסות בגיל הינקות
)הפרעות אכילה ,שינה ,ויסות( ,פתולוגיות אפקטביות בינקות )דיכאון,(PTSD ,
הפרעות התנהגות בינקות
 .3פסיכופתולוגיה בגיל טרום בית-ספר :אספקטים של התפתחות רגשית-חברתית,
סימבולית ,רגשית ויכולות ויסות בגיל זה .פתולוגיות ספציפיות לגיל ,פתולוגיות
המתחילות להתבטא בגיל זה )אוטיזם ,הפרעות קשב וריכוז( ,וביטוים של הפרעות
שונות בגיל זה )דיכאון ,חרדה כללית(

 ילד בתוך, עצמי, התפתחות הילד בגיל זה )זהות:ספר- פסיכופתולוגיה בגיל בית.4
, יכולות קוגנטיביות( ופתולוגיות ספציפיות של גיל הילדות,משפחה וחברה

: חובות הקורס.ג
 עמודים ובה מסכמים חומר תאורטי על הפרעה8-10 הסטודנטים כותבים עבודה בהיקף של
באחד הגילאים ועושים תצפית על ילד עם הפרעה זו
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