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חובות  /דרישות  /מטלות**:
מטלות הקורס:
.1

מאמצע סמסטר א' עד אמצע סמסטר ב' תעבדו על פרוייקט
שינוי עצמי :תתבקשו לבחור מוקד לשינוי .מוקד זה יכול להיות
מכל תחום כלשהו בחייכם וייבחר תוך תיאום הם המתרגלת
והמרצה אליו הוקצתם; לתארו )מצב נוכחי ,מצב רצוי(; לבצע
מעקב במשך כל הפרויקט ולשלוח למתרגלת פעם בשלושה
שבועות; לכתוב סיכום של הערכה ומעקב )כ 5 -עמודים(.
פרוייקט זה יתקיים החל מאמצע סמסטר א' ועד אמצע סמסטר
ב' .מומלץ לבחור מטרה אשר אתם בעלי מוטיבציה גבוהה
להתמקדות בה ,על מנת למצות את המקסימום מהפרויקט.

במידה ומסיבה כלשהי לא תסיימו את הפרויקט שבחרתם ,תתבקשו
·
להגיש כמטלה מסכמת התייחסות לפרויקט שנבחר על קשייו ומסקנותיכם
לגבי מאפיינים שהייתם מבנים בדיעבד באופן שונה) .עד  2עמודים( .בנוסף
תתבקשו לבצע סקירת ספרות ביקורתית :סקירה של ספרות אמפירית
בנושא האתיולוגיה ,המשכיות ,והישנות של הפרעה כלשהי ,ועל
האפקטיביות של  CBTבהפרעה זאת לעומת גישות אחרות .יש לתאם
הנושא עימנו )כ 10 -עמודים(.
.2

מבחן סוף שנה :מבחן בית בו תתמודדו עם תיאור מקרה חדש
ותצטרכו לבנות תוכנית טיפולית מבוססת ראיות ,תוך שימוש
בחומר הנלמד בקורס וחיפוש ספרות רלוונטית.

:מרכיבי הציון הסופי
 נוכחות20% , פרויקט שינוי עצמי80% :' סמסטר א:ציון בקורס
והשתתפות
, עבודה מסכמת40% , פרויקט שינוי עצמי40% :'סמסטר ב
 נוכחות והשתתפות20%
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שם הקורס באנגלית:
)Introduction to Cognitive Behavioral Therapy (CBT
* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות המציינות במפורש
מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס .תוצרי הלמידה
מוגדרים במונחים של הישגי ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות
שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס.
לפרטים נוספים לחץ כאן .
** המדריך :איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות .לקריאה לחץ כאן
.

