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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
מטרת הקורס היא להכין את המשתתפים בו למפגשים טיפוליים עם אנשים בעלי
נכויות ,מחלות ומוגבלויות שונות ובני משפחתם ,במסגרות שיקומיות וטיפוליות
מגוונות .הקורס כולל פיתוח מיומנויות ריאיון ומיומנויות טיפוליות שונות כגון
הקשבה אמפטית ,שיקוף ,רה-פריימינג ,הכלה ,הצגת שאלות ,התמודדות עם
התנגדות ועוד.

תאור הקורס:
הקורס נועד להקנות בסיס תיאורטי ,ערכי ,וחוויתי לתפקיד המטפל/ת.
בחלק המתבצע בכיתה המשתתפים יקראו וידונו בספרות המתייחסת למושגי יסוד
וטכניקות הרלוונטיים לפיתוח כישורי ראיון וטיפול .חלק הארי של הקורס יוקדש
לצילומי וידאו של ראיונות הסטודנטים וניתוחם במסגרת הקבוצתית .המטרה היא
לפתח מודעות עצמית ובפרט לקאונטר-טרנספרנס ,ולחדד מיומנויות טיפוליות
וכישורי ריאיון קליני .החלק המעשי של הקורס כולל עבודה במסגרת טיפולית
בשדה אשר תתחיל בסמסטר ב' של השנה הנוכחית ותסתיים בסוף שנה ב' של
לימודי התואר השני .במשך הסמסטר הראשון של הקורס יערכו סיורים בחלק
ממקומות אלו על מנת להקל על הסטודנטים את הבחירה במקום המועדף עליהם
עד כמה שניתן .עד לסיום הסמסטר הראשון כל משתתף/ת בתורת הראיון יבחר
מקום לעבודה בשדה בו הוא יחל לעבוד בסמסטר השני.
מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(

שיטות ההוראה כוללות הרצאות פרונטליות ,ניתוח צילומי הווידאו של הטיפולים
המבוימים על ידי הסטודנטים ,וסיורים במרכזים שיקומיים.
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השתתפות פעילה ,קריאה ,צילומי וידיאו
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:שם הקורס באנגלית
Clinical interviewing and the practice of psychotherapy skills
( הן הצהרות המציינות במפורש מהlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
 תוצרי הלמידה מוגדרים.הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס
או עמדות שהלומד מצופה/ יכולות ו, כישורים, הבנה,במונחים של הישגי ידע
 לפרטים נוספים לחץ.להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס
. כאן

