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יעדי ההוראה:
מטרת הקורס היא להציג בפני התלמידים את הפסיכולוגיה ,על שלל הנושאים המטופלים ע"י הפסיכולוגיה
העכשווית .נסקור את שטחי העניין המרכזיים של הפסיכולוגיה המודרנית ,נעסוק בשאלה האם הפסיכולוגיה היא
מדע ,ונעבור לתחומים תוכניים המעסיקים פסיכולוגים בני זמננו – נושאים כגון התפתחות ,למידה ,תיאוריות
אישיות ופסיכופתולוגיה ,ועוד .ההוראה תיעשה באמצעות הרצאות ,קריאת החומר המלווה והגשת בחנים כמפורט
למטה.
הקורס הוא בחציו מתוקשב ובחציו הוראה פרונטלית בכיתה .עבור השיעורים המתוקשבים חובת הגשה של בוחן
אמריקאי דרך המערכת הממוחשבת עד ה.28.11.2018-

ספר הקורס :מבוא לפסיכולוגיה מאת ריצ'רד ג' גריג ופיליפ ג' זימברדו הוא המהדורה המתורגמת של הספר:
P.G. Zimbardo, Psychology and Life, 18th ed. (Pearson Education, Inc. 2008). & R. J. Gerrig
חובות הסטודנטים:
 נוכחות בשיעור הינה חובה.
 הגשה של שישה בחנים במערכת הממוחשבת .כל בוחן מהווה  2נקודות מהציון הסופי בקורס.
 מבחן אמריקאי מסכם בסוף הקורס.
 שעות ניסוי :סה"כ  8שעות ניסוי .מתוכן :בין  2-6שעות בפסיכולוגיה ובין  2-6שעות בפקולטה לרווחה
ובריאות .פרטים באתר הקורס.
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כרך ב' – פרק  12עמ
.612-628
כרך א' – פרק  :6עמ'
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דוגמה מחקרית :הטיות קוגניטיביות בהפרעות
חרדה ודיכאון

