תאריך עדכון__/__/__ :

שם המרצה :פרופ' רות פלדמן _ _____________
שם הקורס_ :פסיכותרפיה בילדים _______________________
מספר הקורס:

_60__-768 ___-_;01
סוג הקורס) :שיעור ,תרגיל ,סמינר ,סדנה וכד'(

שנת לימודים :תש"ע

סמסטר:

ב

היקף שעות2 :

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
בקורס ידונו מושגי יסוד וטכניקות לעבודה טיפולית עם ילדים מנקודת מבט פסיכודינמית .ידונו תיאוריות
טיפול בילדים ,מושגי הטיפול כפי שהם מתבטאים במעשה הטיפולי בגיל הילדות )לדוגמא ,הברית
הטיפולית ,העברה ,התנגדות ,סיום טיפול( ,הדגמת טכניקות טיפוליות בילדים ,ועבודה טיפולית מערכתית
)הורים ,משפחה ,בית-ספר(

ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
כל שיעור מחולק לשני חלקים ,חלקו הראשון כולל הרצאה פרונטלית ובחלקו השני התלמידים מביאים
הצגת מקרה שבטיפולם מתוך התמקדות בנושא השיעור .הקורס מתמקד בשלשה נושאים עיקריים
 .1הצגת נושא טיפול בילדים בכללותו :מאפיינים של הפציינט הילד ,עבודה טיפולית עם הורים,
שיטות גלובליות בטיפול בילדים ,מרכיבים לא-ורבליים בטיפול ,שיטות בטיפול במשחק
 .2חלוקה כללית של גישות טיפוליות תומכות או מכוונות לפרוש והתאמתם לאוכלוסיות שונות של
ילדים.
 .3מושגי יסוד והתבטאותם בטיפול בילדים :הברית הטיפולית ,הטיפול במערכת הורה-ילד ,העברה
והעברה נגדית ,התנגדות ועבודה ,סיום טיפול
 .4עבודה מערכתית :עבודה עם הורים ,עבודה על הילד דרך ההורה ,טיפול קבוצתי בילדים ועבודה
עם מערכת בית הספר
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