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 מטרות הקורס

מטרת הקורס הינה הכרות בסיסית עם הפסיכולוגיה על תחומיה השונים, תוך השענות גם על 
וייתית. רוח הדברים היא לייצר פתח מבעדו יוכלו ספרות מקצועית וגם על התנסות מחקרית וחו

תלמידים המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם ולהפליג עצמאית בתחומי הפסיכולוגיה שמעניינים 
אותם. דגש מיוחד בקורס יהיה פיתוח מיומנות שמאפשרת שליפה עצמאית של ידע בתחום 

 הפסיכולוגיה.

 

 נושאי הקורס
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קלאסית והתניה אופרנטית; הגישה הקוגניטיבית; 

 למידה חברתית;
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5  .זכירה 
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 .חשיבה ושפה 
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 7 הנעה ורגש 
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 :דרישות הקורס

 נוכחות חובה בכל השיעורים. 
 ריאת הפרק הרלוונטי מספר הקורס לפני כל שיעור.ק 
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