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שם המרצה :ד"ר אורליאן אסתר
שם הקורס :עבודה טיפולית עם הורים
קוד קורס60-738-01 :
סוג הקורס :הרצאה
שנת לימודים :תשס"ח סמסטר :א' היקף שעות 2 :ש"ס.
א .מטרות הקורס:
בקורס נפתח חשיבה לגבי עבודה טיפולית עם הורים המתבססת על מודעות לעמדות הסובייקטיביות הייחודיות של
מטפל ,הורה ,וילד .נכיר גישות וטכניקות שונות תוך כדי נסיון לתאם בין גישות לצרכים הטיפוליים ,ונתבונן
בסוגיות נפוצות העולות מתוך העבודה .בנוסף ,נדון בהשפעתם של שלבי התפתחות שונים ,מצבים מיוחדים,
ואבחנות שונות על העבודה הטיפולית .הלמידה תכלול היבט תיאורטי והיבט יישומי .
ב .תיאור הקורס:
נושאי הקורס:
שבוע 23.10.17 1
מדוע עבודה טיפולית עם הורים?
העמדה הסובייקטיבית אשר המטפל מביא לעבודה
שבועות 13.11.17 - 6.11.17 2-3
משמעות העבודה הטיפולית עם הורים עבור ההורים:
ההתפתחות של ההורות
משמעות הפניה עם ילד לטיפול
משמעות הקשר עם המטפל
שבועות 18.12.17 - 20.11.17 4-8
העבודה הטיפולית עם הורים:
יצירת הקשר ושימורו ,החוזה
מטרות ,גישות ,טכניקות
ההורה בפרוזדור מחוץ לחדר הטיפול
**הצגות – שבועות ** 7-8
שבוע 25.12.17 9
סוגיות שונות :סודיות ,פרידה
**הצגה – שבוע **9
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שבועות 8.1.18 - 1.1.18 10-11
עבודה טיפולית עם הורים לילדים בשלבי התפתחות שונים
**הצגה – שבוע **11
שבוע 15.1.18 12
עבודה טיפולית עם הורים במצבים מיוחדים:
גירושין ,חד-הוריות ,פתולוגיה של הורים ,התעללות
**הצגה – שבוע **12
שבוע 22.1.18 13
עבודה טיפולית עם הורים לילדים עם אבחנות שונות
סיכום

ג.

דרישות קדם :קורס קודם בפסיכותרפיה ,עבודה עם הורים במקביל לקורס.

ד.

חובות  /דרישות  /מטלות:

 .1דרישות כלליות:
הסטודנט אחראי לקרוא ולהשתתף בשיעורים.
מחובתו להראות נוכחות מספקת )עד  3היעדרויות בלבד( ,וגם להודיע למרצה מראש לגבי כל היעדרות.
ללא נוכחות מספקת ,הקורס לא ייחשב.
יש לשים לב שבתאריך  30.10.17לא יתקיים שיעור .השיעור השני של הקורס יתקיים ב .6.11.17
 .2הצגה )(30%
ההצגה תתבצע על ידי זוג או שלישיה של סטודנטים .מטרתה להעלות  1-2סוגיות הקשורות לחומר הנלמד לדיון,
מתוך העבודה הטיפולית בשטח.
בכדי שניתן יהיה להקדיש את מלוא הזמן לדיון ,הסטודנטים ישלחו למרצה ולמשתתפי הקורס תקציר של פירוט
הרקע לגבי המקרה/ים )עמוד אחד בלבד( ,בערב הקודם להצגה .תקציר זה יחשב כחלק מחובות ההצגה.
פירוט נוסף לגבי הפורמט והדרישות יימסר בנפרד.
שימו לב :במקרה בו הסטודנטים נמנעים מלהציג בשל סיבות מוצדקות ,מחובתם להודיע למרצה ולמצוא מחליפים.
 .3עבודה )(70%
עבודה של  7-10עמודים המבוססת על המקרה שהוצג על ידי הקבוצה .מטרת העבודה היא להרחיב ,להעמיק,
ולחדד את הדיון לגבי המקרה ,תוך שימוש נרחב במקורות כתובים .מועד ההגשה) 19.2.18 :ארבעה שבועות
לאחר סיום הקורס(.

ה .מרכיבי הציון הסופי :כמתואר בסעיף הקודם.
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