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א .מטרות הקורס:
•
•
•
•
•

למידת תיאוריות וטכניקות טיפול נפשי בגישות שונות
התנסות בטיפול אינדיבידואלי במבוגרים
התנסות בטיפול אינדיבידואלי בילדים ונוער
התנסות בהדרכת הורים
למידת השפה הדינמית בטיפול נפשי

ב .תיאור הקורס:
הקורס הוא קורס מעשי בו הסטודנט/ית יתנסו בטיפול נפשי במבוגרים ,נוער וילדים עם קשיים נפשיים והפרעות
נפשיות שונים .בנוסף הסטודנט יעבור הדרכה קבוצתית ואישית על הטיפולים שיערוך ,ויתחיל בבניית זהות
טיפולית.
הסטודנט ישתתף בכול שבוע בקבוצת הדרכה בפסיכותרפיה – פרקטיקום קליני של  4ש"ש ובנוסף פעם בשבועיים
בהדרכה אישית בקליניקה של המנחה .הסטודנט יצטרך לתמלל כול פגישה טיפולית ובנוסף הפגישות יצולמו
לצורכי הדרכה ומחקר.
קבוצת הדרכה דינמית  -אין תכנון מראש להוציא הצגה של פגישות טיפוליות  .בדרך כלל שני מטפלים מציגים
בכול פגישה של  4שעות.

ג.

דרישות קדם :קורסים בפסיכולוגיה התפתחותית ,תיאוריות באישיות ופסיכופתולוגיה.

ד.

חובות  /דרישות  /מטלות:
מדובר בקבוצה דינמית קטנה סגורה עם התנסות טיפולית והתפתחות זהותית-רגשית .לכן הציפייה היא
לנוכחות לאורך כול הפגישות בשנה ,עדיף ללא חיסורים בכלל.
ה .מרכיבי הציון הסופי :
הציון הסופי כולל עמידה בכול מטלות הקורס ויכולת לערוך טיפול אפקטיבי בפציינטים בקליניקה .בנוסף
יכולת להשתתף בהדרכה הקבוצתית והאישית בצורה משמעותית.
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