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קוד קורס60-831-01 :
סוג הקורס :פרקטיקום
שנת לימודים :תשע"ט סמסטר :שנתי היקף שעות 4 :ש"ש
א .מטרות הקורס:
הפרקטיקום מאורגן סביב עבודה טיפולית של סטודנטים בקליניקה של אוניברסיטת בר-אילן ,כשהמטרה
היא הקניית מושגי יסוד בטיפול והתנסות ראשונית בעבודה טיפולית עם ילדים ומבוגרים.

ב .תיאור הקורס:

כל סטודנט יטפל בפנייה אחת או שתי פניות טיפוליות משך שנת הפרקטיקום כשמתוך התנסות זו יוקנו לסטודנט
מושגי יסוד בסיסיים לטיפול הפסיכו תרפויטי – מושגים אלה יכללו יצירת ושמירת המסגרת הטיפולית  ,כללי
היסוד בטיפול ,ההתערבות הטיפולית בסיוע המסגרת הטיפולית ,אחזקה ,הכלה ופרוש.
מהלך השיעורים:
מסגרת הקורס בנויה ממפגש שבועי קבוצתי של הסטודנטים בן  4שעות וכן פגישה הדרכה אישית פעם בשבועיים.
כמו כן על הסטודנטים להקצות שעתיים שבועיות לפגישות הטיפוליות.

ג .דרישות קדם :אין.
ד.

חובות  /דרישות  /מטלות:

השתתפות בפגישות הפרקטיקום השבועיות כמו כן השתתפות בשעת ההדרכה הדו-שבועית.
טיפול במטופל או שניים לאורך השנה.
מעקב אחר פתיחת התיק למטופל – סיכום שוטף של הפגישות הטיפוליות והבאתם להדרכה ,כתיבת דו"ח
סיכום טיפול על כל מטופל לקראת סוף השנה.
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: מרכיבי הציון הסופי.ה
• השתתפות בפגישות הפרקטיקום
• אופן הבאת החומר להדרכה האישית
.• התרומה לדיון בקבוצת ההדרכה
. הפתיחות ויכולת לרפלקסיה עצמית, הסקרנות,• היחס לעבודה

: רשימת קריאה.ו
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 לכל מטפל ניתנת המלצה על קריאה.בנוסף לכך מתבקשים הסטודנטים לקרוא מספר מאמרים מתוך פרויד
המותאמת למטופל ולנושאים הספציפים אשר עולים בטיפולים
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