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תאריך עדכון9.8.2020 :

הפסיכופתולוגיה של החשיבה
73-202-01
סוג הקורס :קורס בחירה/חובה
שנת לימודים :תשפ"א

סמסטר :א'

היקף שעות2 :

א .מטרות הקורס
נדון במספר מוקדי מחקר המקשרים בין פסיכופתולוגיה וחשיבה .הסטודנטים יכתבו עבודה בקורס .הציון ייקבע על-סמך
העבודה הכתובה
ב .תוכן הקורס:
הנושאים בהם נתמקד השנה הם( :א)אופני חשיבה שונים וביטויים במיקרוגניזה של הקוגניציה והתודעה; (ב) התרכזות,
חוויה סובייקטיבית וחשיבה סימבולית; (ג) חשיבה מטפורית ,סגנון קוגניטיבי ,ופתרון בעיות; (ד) פתולוגיה ויצירתיות.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס' השיעור
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

נושא השיעור

קריאה נדרשת

מבוא וסוגים שונים של חשיבה
התרכזות וחוויה סובייקטיבית
המיקרוגניזה של הקוגניציה
והתודעה
פגישות אינדיבידואליות
מצבי תודעה
מצבי תודעה
פגישות אינדיבידואליות
פגישות אינדיבידואליות
חשיבה יצירתית
פגישות אינדיבידואליות
פגישות אינדיבידואליות
רפרטים בכיתה
רפרטים בכיתה
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: חובות הקורס.ג
 הגשת עבודה, השתתפות פעילה: מטלות/  דרישות/ חובות
100%— עבודה:) ציון עובר/ מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי
: ביבליוגרפיה.ד
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