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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
הסטודנטים ייחשפו לתיאוריות ולשאלות המחקריות המרכזיות בתחום הפוסט-טראומה .לאור היכרות זו,
יוכל כל סטודנט לזהות תחום או נושא הקרובים ללבו ,ולפתח הצעת מחקר עצמאית הקשורה אליו.
תיאור הקורס:
לאירועים טראומטיים )מלחמה ,תקיפה מינית ,אסונות טבע ,ועוד( השלכות פסיכולוגיות משמעותיות על
הנחשפים אליהם .במסגרת הסמינר ,נלמד על סוגים שונים של קשיים פסיכולוגיים המתפתחים כתוצאה
מחשיפה לדחק טראומטי )למשל ,PTSD ,דיכאון ,הפרעות סומטיות( .כמו כן ,נסקור גורמים פסיכולוגיים
הקשורים לפגיעות ולחוסן לנוכח דחק טראומטי .עוד נלמד על סוגיות ספציפיות ושנויות במחלוקת בתחום
הטראומה )למשל ,צמיחה פוסט-טראומטית( ,ועל גישות מחקריות שונות.
מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(
 8השיעורים הראשונים בסמסטר יתבססו על הרצאות פרונטליות של המרצה )מלוות בדיון בכיתה( ,כאשר
כל הרצאה תסקור היבט מרכזי בתחום הטראומה הנפשית .בין שיעור לשיעור ,הסטודנטים יתבקשו לקרוא
מאמרי מפתח בתחום הטראומה .לאחר מכן ,יתקיימו פגישות אישיות בין הסטודנטים למרצה על חשבון
שעות הקורס הרגילות ,בהן יתבקש כל זוג סטודנטים להעלות רעיון להצעת המחקר שלו 4 .השיעורים
האחרונים בסמסטר יוקדשו לרפרטים בכיתה ,בהם זוגות הסטודנטים יציגו את רעיונות המחקר שלהם,
ויקבלו משוב מחבריהם לכיתה ומהמרצה.
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