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תיאור הקורס:

הקורס עוסק בהתפתחות האישיות ושלביה .כיצד האישיות מתפתחת ,מהם הגורמים המשפיעים על ההתפתחות וכיצד ניתן
להשפיע על מהלך ההתפתחות .בקורס יסקרו תיאוריות קלאסיות שונות העוסקות בסוגיות אלו ,תוך בחינת ההשוואה ביניהם.

לדעת על מאפייני ההתפתחות הנורמאלית בגיל הרך.
לדעת על התנסות חברתית בגיל הרך.
להכיר את מאפייני התפתחות השפה ,ההתפתחות הקוגניטיבית והאינטליגנציה.
להבין את ההתמודדות ,של ההורים והמורים לגיל הרך ,עם ילד שהתפתחותו חריגה.
ללמוד להכיר את הילד ,משפחתו והסביבה הסובבת אותו.
להכיר גישה כוללנית לאבחון הילד טיפוחו והטיפול בו.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
מס'
1

נושא ,מטלות וחומר קריאה
שיעור מבוא

2

מהי תיאוריה פסיכולוגית ומהם מאפייניה

3

התיאוריה של פרויד

4

מנגנוני הגנה

5

מודע ,לא מודע וסמוך למודע

6

התיאוריה של יונג

7

התיאוריה של אדלר

8

התיאוריה של אריך פרום

9

התיאוריה של אריקסון

10

שלבי ההתפתחות לפי אריקסון

11

הגישה הביהביוריסטית

12

התניה קלאסית ואופרנטית

13

גישתו של מאסלו

14

שיעור סיכום

חובות הסטודנט
בקורס:

נוכחות בשיעורים
השתתפות פעילה

13

גישתו של מאסלו

14

שיעור סיכום

חובות הסטודנט
בקורס:

נוכחות בשיעורים
השתתפות פעילה
 4בחנים

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

השתתפות פעילה

20%

בחנים

80%
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