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א .מטרות הקורס:
הקורס "התנסות בשדה -קלינית" הינו קורס ייחודי המאפשר לסטודנטים לקחת חלק בהתנסות בעלת אופי טיפולי
וכן בתהליך הדרכה קבוצתי .הקורס יאפשר לסטודנטים להחשף למגוון גישות טיפוליות ולסוגי התערבות שונים,
ויציע הזדמנות למפגש בין התיאוריה לפרקטיקה הקלינית.

ב .תיאור הקורס:
הקורס מורכב משני חלקים עיקריים:
 .1התנסות קלינית -הקורס יכלול התנסות קלינית עם מטופלים מהקליניקה המחלקתית .מרבית הסטודנטים
ישמשו כחונכים למטופלים )מבוגרים או ילדים( הנמצאים בטיפול פרטני בקליניקה .החונכות תהווה
ערוץ מסייע לטיפול ,ותאפשר המשך עבודה על נושאים העולים בטיפול .היא תתקיים אחת לשבוע,
ותימשך לאורך כל שנת הלימודים ,כולל חופשת הסמסטר הראשונה .החונכים יפעלו בשיתוף פעולה עם
המטפלים הפוגשים את המטופלים בקליניקה של המחלקה ,תוך חשיבה משותפת על צרכי המטופלים
ומטרות התהליך הטיפולי .אפשרות נוספת היא השתלבות של סטודנטים בפעילויות קליניות המתקיימות
במסגרת הקליניקה לשירות הקהילה לאורך השנה.
 .2הדרכה קבוצתית -במהלך השנה ישתתפו הסטודנטים ,אחת לשבוע ,במפגש הדרכה קבוצתי ,שתכליתו
דיון בנושאים הקשורים בחוויות החונכות וכן למידה עיונית של חומרים תיאורטיים ,הנוגעים להתנסות
הקלינית .במפגשים יידונו החוויות הרגשיות שעוברות על הסטודנטים והתהליכים המתרחשים במסגרת
ההתנסות .מפגשים אלה מהווים את המקום לשיתוף והכלה של הקושי ,לקבלת הכוונה מקצועית וללמידה
מחברים ).(peers
ג.

דרישות קדם:
הקורס מיועד לתלמידי המסלול המורחב
קיים מספר מוגבל של מקומות לתלמידי המסלול הדו-ראשי ,בכפוף למילוי שאלון .

ד .חובות  /דרישות  /מטלות:
• השתתפות שבועית בהתנסות הטיפולית )כולל בחופשת הסמסטר הראשונה(
• השתתפות פעילה בהדרכה קבוצתית
• עמידה בקשר עם הגורמים הרלוונטיים בקליניקה
• הצגת מקרה בקבוצה
• הגשת עבודה מסכמת
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ה .מרכיבי הציון הסופי :
 -60%נוכחות ,מעורבות ומוטיבציה
 -40%עבודה מסכמת
ו .רשימת קריאה:
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