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 שם הקורס: מבוא לפסיכולוגיה

 סוג הקורס: שיעור                                                                      

 

  תיאור הקורס ומטרותיו

קורס זה מיועד להקנות ידע והבנה בסיסיים במושגים, עקרונות ותהליכים הנכללים בתחומי העיסוק 

ברתיים בפסיכולוגיה המהווים בסיס המרכזיים של הפסיכולוגיה. בקורס יינתן דגש נרחב על הנושאים הח

ידע חיוני להתמחות הן בהיבטים הבינאישיים של שירותי אנוש והן בהיבטים הספציפיים של עבודה עם 

  .לקוחות

פרק בספר מבוא  מועד השיעור נושא השיעור
 לפסיכולוגיה

 1פרק  24/04 הפסיכולוגיה בחיינו

 2פרק  8/05 שיטות מחקר בפסיכולוגיה

 3פרק  15/05 הביולוגיים והאבולוציוניים של ההתנהגותהיסודות 

 4פרק  22/05 חישה ותפיסה

 5פרק  29/05 מודעות ומצבי תודעה אחרים

 6פרק  05/06 למידה וניתוח התנהגות

 7פרק  12/06 זיכרון

 8פרק  19/06 תהליכים קוגניטיביים

 10 פרק  26/06 הרצאת אורח –התפתחות האדם במהלך החיים 

 11פרק  03/07 והנעה מוטיבציה

 12פרק  10/07 רגש

 13פרק  17/07 הבנת האישיות

 16פרק  24/7 קוגניציה חברתית ויחסים חברתיים
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 .יתכנו שינויים בנושאי ותכני הקורס, בהתאם לאילוצי לו"ז ולהחלטת המרצה* 

 

 :מקורות וספרי הלימוד

 .מבוא לפסיכולוגיה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה (2010) גריג, ר. ג., וזימברדו, ג. פ.

Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L. Loftus, G.R.&Wagenaar, W.A. (2009). Atkinson & 

Hilgard's Introduction to Psychology. 15th Edition 

DeLamater, J. D. & Myers, D. J.S. (2011). Social psychology. Australia: Wadsworth Cengage 
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 :דרישות הקורס

 .1חובת נוכחות בכל השיעורים .1

 .קריאת חומרי הלימוד באופן שוטף במהלך הסמסטר והשתתפות עניינית בכיתה .2

 (.ומעלה 60ציון עובר דה במבחן רב ברירתי בסיום הקורס )עמי .3

תינתן אפשרות במהלך הקורס להגיש עד שני תרגילים. בהתאם לטיב התשובות, ציון  –תרגילי בונוס  .4

עד שש נקודות תוספת לציון )נקודות אשר יתווספו לציון הקורס הסופי  1-3כל תרגיל יהיה בין 

 ל(.הכול

 

 :תרגילי הבונוס

. בכל תרגיל שאלות פתוחותכשלוש  בסוף כל אחד מהפרקים הרלוונטיים בספר "מבוא לפסיכולוגיה", ישנן

היקף שתי התשובות לא יעלה על עמוד  .עליכם לבחור שתיים מתוך שלושת השאלות הללו ולענות עליהן

על שבועיים ממועד השיעור בו נלמד  לא יעלה(. מועד הגשת כל תרגיל 5.1,רווח כפול או  12אחד )גודל גופן 

 .הפרק הרלוונטי

 ברירתי )+ ציון נקודות תרגילי הבונוס(.-רבמבחן  100% :חלוקת הציון

 

 

 !בהצלחה                                                                                                                

                                                      
איחורים יגרמו להורדה בציון הקורס . היעדרות של יותר משני שיעורים בסמסטר תגרום לפסילה מהקורס 1

 .( והצטברותם אף לפסילה מהקורס20%)עד 


