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היקף שעות4:

א .מטרות הקורס:
הדרכה קבוצתית על הטיפולים של הסטודנטים בקליניקה של בר אילן ,עבודה על המעבר
של הסטודנטים ל"כסא המטפל" ועל התפתחות הזהות המקצועית שלהם כמטפלים.

ב .תוכן הקורס:
הדרכה קבוצתית דינמית בדגש על יישום התיאוריות הטיפוליות לפרקטיקה הקלינית.
נעבוד על הבנת השפה הטיפולית ,וההתבוננות הקלינית ויישומה במפגש הטיפולי ,המשגה
קונספטואלית של המטופלים והתאמת ההתערבויות לצרכיהם .במקביל ,נעבוד על התהליך
הטיפולי -יצירת קשר עם המטופלים ,תהליכי העברה והעברה נגדית  ,טיפול בהתנגדות
והתערבויות בשלבים השונים של הטיפול.
נתבונן גם בחוויות ותהליכים שעוברים הסטודנטים בטיפולים ובמגע של המטופלים בעולמם
הפנימי ,וזאת בנקודות הרלבנטיות לעבודתם בטיפולים )העברה נגדית ,נקודות עוורות(
ולהתפתחותם כמטפלים.
ג .מהלך הקבוצה :הצגות הטיפולים ועבודה על התהליכים הטיפוליים ב 3 -רמות-
התבוננות במטופלים ,התבוננות במפגש מטפל -מטופל ובחוויה הסובייקטיבית של המטפל
ותרגום ההתבוננויות השונות להתערבויות מול המטופל הספציפי.
.

ד .חובות הקורס:
הצגת טיפולים ,השתתפות בקבוצה וסיכומי טיפולים.
ג .מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי( :השתתפות בקבוצה וסיכומי טפול..
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