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הקורס – תיאור ומטרות
מטרת הקורס הינה לערוך לסטודנטים היכרות עם נושא קונפליקטים ומשברים במשפחה .יוצגו בפניהם סוגים שונים
של קונפליקטים ומשברים משפחתיים וגישות פסיכולוגיות להבנת המקור  ,ההתפתחות והתהליכים המעורבים בזמן
התרחשותם של קונפליקטים ומשברים אלו .במהלך החלק הראשון של הקורס יוצגו תיאוריות פסיכולוגיות להבנת
היחסים ,התקשורת והקונפליקטים בין בני הזוג ,ינתן הדגש מיוחד להקשר של פרידה וגירושין .כמו כן ,יסקרו בהרחבה
ההשלכות הפסיכולוגיות והחברתיות של קונפליקטים ומשברים משפחתיים על ילדים ,מתבגרים ומבוגרים .בחלק
השני ,יוצגו תיאוריות וגישות להבנת היחסים בין הורים וילדים בכלל ובמשפחות לאחר פרידה וגירושין בפרט .בחלק
השלישי ,יסקרו גישות שונות לפתרון ויישוב קונפליקטים ומשברים ושיפור התקשורת הבין-אישית והפרקטיקות
ההוריות במרחב המשפחתי .

מיומנויות שיירכשו במהלך הקורס
-

זיהוי רכיבים ומושגים בסיסים בתיאוריות פסיכולוגיות להבנת היחסים הזוגיים ויחסי הורים וילדים.

-

לזהות בעיות בהתקשרות ובתקשורת ואת החיבור שלהן לקונפליקטים ומשברים בקרב משפחות

-

למנות את מגוון ההשלכות של משברים על התפתחותם של ילדים ,מתבגרים ובוגרים צעירים.

-

ליישם ולעשות שימוש בכלים לפתרון ויישוב קונפליקטים ולשיפור התקשורת במשפחה.

מטלות הקורס
בקורס נחוצה השתתפות פעילה של הסטודנטים/ות ,קריאה שוטפת של החומר ונוכחות בשיעורים.
-

תרגיל הגשה( ניתן להגיש בזוגות)
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עבודת סיכום

-

.הנוכחות בקורס היא חובה

-

.זכאות לקבל ציון עובר בקורס-אי מילוי אחד המרכיבים מהציון – יוביל לאי

-

:תכנית הקורס
. ואילוצים אחרים, ייתכנו שינויים בסדר השעורים בשל סיורים משותפים של התכנית- * שימו לב
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