אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה לחינוך

תשע"ד 3102-3104

שם הקורס בעברית :מיומנויות הריאיון הטיפולי
מס' קורס921-2-9910 :
שם המרצה :דר' סמדר בן אשר
יעדי ההוראה:
מטרת הקורס לאפשר למשתתפים בו להכיר את החומר התיאורטי העוסק באינטראקציות
המתהוות בראיון הטיפולי .במוקד הקורס יעמוד ניהול המפגש אשר הלומדים בקורס יידרשו לקרוא
וליישם דפוסים שונים של מיומנויות בסיסיות של ראיון טיפולי תוך מודעות לתהליכים אישיים ובין
אישיים.

תכני הלימודים:
הקורס שנתי ויכלול שיעורים בכיתה והתנסות סדנאית בראיונות עם נועצים.
נושאי הקורס יכללו הכרה וזיהוי מטרות מקדימות למפגש הטיפולי ,הבנת מערך ההטיות ,תהליך
הכרות וקשר ,מודלים של תקשורת חוסמת ופותחת ,סוגי שאלות ,מיקוד והבנת הכאב המתמשך
של הנועץ ובניה משותפת של דרכי סיוע .כמו כן ייבחנו זיהוי והבהרת תכני השיח (הגלויים
והסמויים) ,משמעות שפת הגוף" ,הקוד האישי" ,הצבת מטרות יעד והגמשתן בתוך השיח ,משוב,
רפריימינג ,ותהליכי פרידה והערכה.
מאחר והלמידה המשמעותית ביותר נעשית דרך התנסות הלכה למעשה בפועל ,יתבצע חלק
מהקורס בתוך מעבדה התנסותית בעזרת חלון חד כיווני וציוד וידיאו מתעד.
בקורס יינתן דגש רב לפיתוח וצמיחה אישית תוך מודעות לחלקים האישים של הלומדים שאותם
הם מביאים למפגש.
במהלך השנה הסטודנטים ידרשו לנתח שלושה ראיונות שצולמו ותועדו במהלך השיעורים בקורס
במעבדה ההתנסותית .ניתוח הראיון יכלול הבנת תהליכים ,תכנים ומיומנויות .הלומדים ידרשו
לעגן את ההתנסות בידע תיאורטי .העבודות יכתבו במשותף על ידי זוגות אך החלק האחרון בהם
יכלול היבטים רפלקטיביים אישיים והוא יוערך בנפרד לכל לומד.
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