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פסיכולוגיה התפתחותית – פרקים בחרים )קורס מתוקשב(
אלעד ליב ה ,פסיכולוג קלי י MA
תיאור הקורס ומטרותיו:
הפסיכולוגיה ההתפתחותית עוסקת בחקר התפתחות האדם במעגל החיים וסוקרת את השי ויים
אותם חווים שים וגברים בתקופות התפתחותיות שו ות בהיבטים הפיזיולוגיים ,הקוג יטיביים,
הרגשיים ,החברתיים והמשפחתיים .בקורס סקור את תחום הידע של הפסיכולוגיה
ההתפתחותית תוך התייחסות לתקופות השו ות ,החל בי קות ,דרך הגיל הרך ,הילדות ,גיל
ההתבגרות ,הבגרות הצעירה ,הבגרות האמצעית והבגרות המאוחרת )הזק ה( .במוקד הדיון יעמדו
מספר תיאוריות יסודיות בתחום :תיאוריית ההתקשרות של ג'ון בולבי ומארי איי סוורת',
תיאוריית ההתפתחות הפסיכו-סוציאלית של אריק אריקסון ותיאוריית ההתפתחות הקוג יטיבית
של פיאז'ה .הדגש יושם על ההתפתחות כמתרחשת לאורך כל טווח החיים ,מילדות ועד זק ה.
מב ה הקורס:
הקורס יתפרס על פ י  9שיעורים ,כל שיעור באורך  45דקות )כל יחידה באורך של שעה וחצי(.
חלוקת ה ושאים:
ושא
מהי הפסיכולוגיה ההתפתחותית – הגדרות,
עקרו ות וסוגיות מרכזיות.
התיאוריה הפסיכו-סוציאלית של אריקסון:
התפתחות בשלבים מלידה ועד זק ה.
תיאוריית ההתקשרות.
תיאוריית ההתפתחות הקוג יטיבית של
פיאז'ה.
התפתחות בחיים הבוגרים :בגרות צעירה.
התפתחות בחיים הבוגרים :בגרות אמצעית,
בגרות מאוחרת.
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