קורס מספר:

60-807-01

פוסט-טראומה בקרב משפחות וילדים
שם הקורס:
הרצאה
סוג הקורס:
תשע"ו סמסטר ב
שנה  /סמסטר :
 2ש"ס ניקוד1 :
היקף שעות:
ד"ר דני חורש
שם המרצה:
תאריך עדכון אחרון23/06/2015 :

פרטי התקשרות עם המרצה

מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
הסטודנטים ייחשפו לתיאוריות ולשאלות המחקריות המרכזיות בתחום הפוסט-טראומה .דגש מיוחד יושם על פוסט-טראומה בקרב
אוכלוסיות של ילדים ומתבגרים ,וכן על השלכות פוסט-טראומטיות בתוך המערכת המשפחתית.
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יוקדש לפוסט-טראומה בקרב ילדים ונוער ,וכן לאופן שבו אירועים טראומטיים משפיעים על המערכת המשפחתית .מושגים כגון
טראומטיזציה משנית והעברה בין-דורית של טראומה ייבחנו לעומק ,תוך התמקדות בגורמים העשויים לזרז/לעכב חלחול של
טראומה בתוך המשפחה.
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שם הקורס באנגלית:
-* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס.
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הלימודית האקדמית בקורס .לפרטים נוספים לחץ כאן .

