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תיאור הקורס ומטרותיו:
קורס מבוא בפסיכולוגיה אב-נורמאלית .במסגרתו יכיר הסטודנט מושגי יסוד בפסיכופתולוגיה תוך
התבססות על המהדורה החמישית של ה  .)DSM-V( DSMבמסגרת הקורס יוצגו תיאור פנומנולוגי
והבנה אטיולוגית של הפרעות פסיכיאטריות מרכזיות כגון – סכיזופרניה ,הפרעות חרדה ,הפרעות מצב
רוח ,הפרעות אישיות .ההוראה בשיעור מבוססת על קריאה מקדימה ועל צפייה בסרטים.
חובות הקורס:
תלמיד אשר לא ישתתף בכל השעורים בקורס לא יוכל לקבל ציון

נוכחות חובה

במידה והשעורים יתקיימו בזום:
 .1חובה על הסטודנטים להיות עם מצלמה פתוחה במשך כל
השיעור.
 .2אי פתיחת מצלמה או סגירת מצלמה למשך חלק מהשיעור
תחשב כהיעדרות.

במידה והשעורים יתקיימו באופן פרונטלי:
יציאה מוקדם משיעור ,או הגעה באיחור משמעותי (יותר מ5-
דקות) נחשבים כחיסור.
השתתפות פעילה
בשעור

10%

השתתפות פעילה בשיעור  -מענה על שאלות של המרצה בזמן השיעור
והצגת שאלות על החומר הנלמד  10%( -מהציון).

יש לכתוב תיאור מקרה קצר (עד  500מילים) של מטופל או אדם אותו
אתם מכירים (לדוגמא קרוב משפחה ,חבר) הסובל מבעיה נפשית
כלשהי (דיכאון ,חרדה ,מאניה דפרסיה ,סכיזופרניה ,התמכרות ,פוסט
טראומה ,וכו') .יש להסתיר פרטים מזהים ולהקריא את תיאור המקרה
בפני הכיתה בצירוף שאלה למחשבה (לדוגמא -שאלה אבחנתית) .יש
להגיש את תיאור המקרה למרצה לאחר ההצגה בכיתה .יש לקבוע
תאריך למטלה בתאום עם המרצה.

הצגת מקרה – רלוונטי
רק עבור סטודנטיות
להן יש מטופלים

מטלות בית

20%

מבחן מסכם

70%

בסיום כל שעור תינתן מטלה.
חלק מהמטלות ינתנו באמצעות שאלות פתוחות וחלק מהמטלות יינתנו
באמצעות יומן צפיה  -יש לצפות בסרט (רשימה מצורפת בהמשך)
ולאחר מכן לרשום עד  500מילים המהוות יומן צפיה – מה הם הדברים
המרכזיים אותם למדת מהסרט בנושא של פסיכופתולוגיה.





יתקיים מבחן מסכם (אמריקאי) על כל מה שנלמד בכיתה ועל עמודים
נבחרים מהספר "פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים" (בהוצאת
האוניברסיטה הפתוחה) .רשימה מדויקת של העמודים תימסר במהלך
הקורס.

הסילבוס הרצ”ב הוא נקודת הפתיחה לקורס .יתכנו שינויים ותוספות בהתאם להתקדמות וצרכי
הכיתה.
יש לבדוק במהלך הסמסטר את אתר המודל בו ימסרו הודעות ועדכונים.
בקורס זה אין אפשרות להגיש סמינריון.
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אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על
לימודיך ,ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור
נגישות ולקויות למידה :דואל  LDA@univ.haifa.ac.ilטל8249265-04 :
לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות
ליה"ל :דואל  mhait@univ.haifa.ac.ilטל8249022-04 :
אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה
בקורס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס

