סילבוס לקורס :פסיכופתולוגיה88010.2.1 ,
שם המרצה :ראוכברגר גיטה
סוג הקורס  :שיעור
שנת הלימודים :תש"פ  ,הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות 2 :ש"ש 4 ,נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית :כל השנים
דרישות קדם:

איו

מטרות  /תוצרי
למידה:

•
•
•
•

תיאור הקורס:

הקורס נועד לאפשר לתלמידים להתוודע לעולם התוכן של הפסיכופתולוגיה .הוא מקנה היכרות בסיסית עם פתולוגיות נפשיות
ומציג מודלים להבנת הפתולוגיה ודרכי הטיפול .הקורס עוסק ,בין השאר ,בהגדרה ובאבחנה של נורמליות ואבנורמליות,
באסכולות שונות להבנת התחום והפרעות ספציפיות ,כגון :הפרעות חרדה ,הפרעות הסתגלות ,הפרעות מצב רוח והפרעות
אישיות.
לתשומת לבכם :הקורס אינו מכשיר את הלומד לעסוק בפועל בטיפול נפשי ,אלא רק לפתח רגישות לזיהוי התנהגויות חריגות,
שאחריהן יש לעקוב ובמידת הצורך להפנות לאנשי מקצוע

חשיפה למושגים המבחינים בין נורמלי לפתולוגי
הכרת אפיוני דחק ואסטרטגיות להתמודדות
הכרת מודלים שונים המסבירים את התפתחותן של הפרעות נפשיות
הקניית ידע בסיסי במגוון רחב של הפרעות

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
נושא ,מטלות וחומר קריאה

מס'
1

התנהגות חריגה מהי?

2

הפרעות דחק והפרעות הסתגלות

3

הפרעות חרדה אצל ילדים ומתבגרים

4

הפרעות מצב רוח והפרעות אישיות

5

הפרעות פסיכוטיות

6

הפרעות התפתחות אצל ילדים ומתבגרים

7

הפרעות התנהגות אצל ילדים ומתבגרים

8

הפרעות אכילה

חובות הסטודנט
בקורס:

 (1לימוד כל פרקי הקורס
 (2הכנת מטלות
 (3מבחן
מומלץ לקרוא מאמרים וספרים שמופיעים בביבליוגרפיה ולהיכנס לאתרים נבחרים

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

מומלץ לקרוא מאמרים וספרים שמופיעים בביבליוגרפיה ולהיכנס לאתרים נבחרים
אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב

אחוז ציון מינימלי למרכיב

מבחן

55 50%

תרגילים

55 50%
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