
 

 
            60-397-01 קורס מספר:

 

 
טראומה: מושגי מפתח, שאלות -פוסט שם הקורס:

   מרכזיות, ותחומי מחקר

 
 סמינריון סוג הקורס:

  

 

שנה / סמסטר 
 סמסטר א    תשע"ז :

  

 
 1  ניקוד:      ש"ס 2 היקף שעות:

  
 

 U1Tפרטי התקשרות עם המרצה1TU            ד"ר דני חורש שם המרצה:

 

תאריך עדכון 
 28/07/2016 אחרון:

  

     
 

 

 

 
   מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

טראומה. לאור היכרות זו, -המחקריות המרכזיות בתחום הפוסטהסטודנטים ייחשפו לתיאוריות ולשאלות 
 יוכל כל סטודנט לזהות תחום או נושא הקרובים ללבו, ולפתח הצעת מחקר עצמאית הקשורה אליו.

 

 

 
   אור הקורס:ית

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 

פסיכולוגיים , דיכאון, הפרעות סומטיות). כמו כן, נסקור גורמים PTSDמחשיפה לדחק טראומטי (למשל, 
הקשורים לפגיעות ולחוסן לנוכח דחק טראומטי. עוד נלמד על סוגיות ספציפיות ושנויות במחלוקת בתחום 

 טראומטית), ועל גישות מחקריות שונות.-הטראומה (למשל, צמיחה פוסט

 (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים) מהלך השיעורים:

תבססו על הרצאות פרונטליות של המרצה (מלוות בדיון בכיתה), כאשר השיעורים הראשונים בסמסטר י 8
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 
השיעורים  4בהן יתבקש כל זוג סטודנטים להעלות רעיון להצעת המחקר שלו.  שעות הקורס הרגילות,

האחרונים בסמסטר יוקדשו לרפרטים בכיתה, בהם זוגות הסטודנטים יציגו את רעיונות המחקר שלהם, 
 ויקבלו משוב מחבריהם לכיתה ומהמרצה.

  

 לכל השיעורים:  קריאת חובהתכנית הוראה מפורטת ורשימת 
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   חובות / דרישות / מטלות**:

 הנוכחות בשיעורים הינה חובה.

קריאת מאמרים בין שיעור לשיעור, השתתפות בשיעורים, הגעה לפגישות עם המרצה,  -חובות נוספים 
 המחקר.הצגת רפרט בכיתה, וכתיבת הצעת 
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) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף learning outcomes* תוצרי הלמידה (

תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או 
 . U1Tלחץ כאן 1TUעמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים 

 

 

 
 

 

 
 . U1Tלחץ כאן 1TU** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה 
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