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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
הקורס יעסוק בקשיי הסתגלות בגיל ההתבגרות ובהתערבויות
טיפוליות

תיאור הקורס:
בחלק הראשון תינתן הקדמה לפסיכופתולוגיה של גיל ההתבגרות
לאור תיאוריות דינמיות והתפתחותיות של גיל ההתבגרות וממצאי
מחקר עדכניים
)אינדיוודיאציה שנייה ,התקשרות ,מנטליזציה ,הבטים נוירו
פיזיולוגים ,ומודלים ביופסיכוסוציאלים(
בחלק השני נדון בסוגיות שונות המשקפות קשיי הסתגלות.
הסוגיות לדיון הן:
הפרעות אכילה ,מאפייני הרס עצמי במתבגרים ,פגיעות עצמיות,
חרדה ,דיכאון ואובדנות ,אלימות ,שימוש בסמים ואלכוהול ,מיניות
)קשיים בגיבוש זהות מינית ,התנהגיות מיניות ,מחלות מין
והריונות ,פגיעות מיניות ,פגיעות ואלימות בזוגיות רומנטית(,
הפרעות אישיות אצל מתבגרים ,המתבגר הפסיכוטי ,כשל
האינדיווידואציה וקשיים ביחסי-הורים מתבגרים.
בחלק השלישי נדון במאפייני טיפול בגיל ההתבגרות ונתייחס
לגישות טיפוליות שונות עם מתבגרים ,יצירת ברית טיפולית ,חוזה
טיפולי ,העברה ,תוקפנות , ACTINGOUT ,עבודה עם הורים
ובמסגרות חינוכיות
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:** מטלות/  דרישות/ חובות
נוכחות ועבודה בנושא הקורס

:מרכיבי הציון הסופי
עבודה בנושא הקורס
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שם הקורס באנגלית:
adolescence and emotional difficulties
* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות המציינות
במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס.
תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע ,הבנה ,כישורים,
יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו
הלימודית האקדמית בקורס .לפרטים נוספים לחץ כאן .
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** המדריך :איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות .לקריאה
לחץ כאן .
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