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שם המרצה :גולן עופר
שם הקורס :התנסות בשדה
קוד קורס60-519-02 :
סוג הקורס :בחירה.
שנת לימודים :תשס"ח סמסטר :א'+ב' היקף שעות 2 :שעות בכל סמסטר ,סה"כ  4שנתיות.
אתר הקורס באינטרנט:
א .מטרות הקורס:
הקורס מאפשר לסטודנטים לפסיכולוגיה להכיר את תסמונות הספקטרום האוטיסטי ,להתנסות בחונכות טיפולית עם
ילד ,מתבגר ,או בוגר צעיר עם תסמונת ספקטרום אוטיסטי ,ולקחת חלק בתהליך הדרכה אישית וקבוצתית
באוריינטציה קוגניטיבית-התנהגותית ) .(CBTהקורס משלב גישה התפתחותית ושיקומית בעבודה קלינית
משמעותית עם ילדים ובוגרים מקבוצת אוכלוסייה ייחודית זו.
ב .תיאור הקורס:
בראשיתו של הקורס יינתן מבוא תיאורטי אודות תסמונות הספקטרום האוטיסטי ,ואודות טיפול קוגניטיבי
התנהגותי ויישומיו באוכלוסייה זו .במקביל יוקצו החונכים למסגרות עבודה בשדה המטפלות בילדים ,מתבגרים
ובוגרים עם תסמונות הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה ,לעבודה פרטנית או קבוצתית .העבודה תתמקד בהקניית
מיומנויות חברתיות וכלים להבנה חברתית ,חשיפה לסיטואציות מעוררות קושי ,ותרגול טכניקות של ויסות רגשי
ושליטה עצמית .החונכים יקבלו במהלך השנה הדרכה אישית מהפסיכולוג המטפל והדרכה קבוצתית אחת
לשבועיים ממנחה הקורס .לקראת סוף השנה יערוך כל סטודנט הצגת מקרה בפני הכתה ויגיש דו"ח מסכם.

ג.

דרישות קדם:

הרישום המוקדם לקורס כולל מילוי שאלון קצר.
ד .חובות  /דרישות  /מטלות:
מפגשים קבועים עם החניכים )כולל בחופשת הסמסטר(
השתתפות פעילה בהדרכה אישית וקבוצתיתהצגת מקרה בכתההגשת דו"ח מסכםה .מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:
 30%הצגת מקרה בכתה 70% ,דו"ח מסכם.
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