אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה ל

חינוך

תשע"ו

שם הקורס___ :עבודה טיפולית מודרכת
מס' קורס __129.2.0404_______________ :
שם המרצה_____ :סיגל עדן אלמוגי________________________
יעדי ההוראה:
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בטיפול במשחק המבוסס על תיאוריות דינמיות מרכזיות
העוסקות בטיפול בילדים .הקורס מלווה התנסות מעשית בטיפול במשחק בילד בגיל בית ספר.

פרשיות לימודים:
-

ראיון קליני ראשוני עם ההורים והגדרת הבעיה תוך שימוש במושגים דינאמיים.

-

המפגש הראשוני עם הילד.

-

היכרות עם שפת המשחק וההקשבה הטיפולית לילד דרך המשחק.

-

ההקשבה הטיפולית כהקשבה ללא מודע.

-

תהליכי ההעברה וההעברה נגדית כפי שהם באים לידי בטיפול בילד.

-

סיום ופרידה בטיפול.

דרישות והרכב ציון הקורס *
משקל בציון הסופי **
חונכות טיפולית  - 35% -נוכחות שבועית חובה
נוכחות בהדרכות - 35% -נוכחות חובה
עבודות

  30 %עבודה מסכמת :העבודה מסכמת אתהקורס 'יסודות הקשר הטיפולי עם ילדים' ,את
ההתנסות בחונכות הטיפולית ואת ההדרכה.
 -סיכום כתוב של החונכות הטיפולית.

סה"כ

100% -

רשימה ביבליוגרפית:
עברית

אנגלית

*
**
***

יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים.
אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.
על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם.
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Course Name: Supervised psycho-therapeutic work with children
Number:
Lecture: Sigal Eeden Almogi
Instruction Objectives:
This course will introduce students to play therapy and to the main dynamic theories
that egage with child psychotherapy. During the course the students will participate in
child play therapy.

Chapters:
-

Intake with the parents and diagnose the problem using dynamic terms.

-

The initial psychotherapy contact with the child/

-

Introducing the language of the play

-

The unconscious manifest in the therapeutic interaction

-

Transference and counter-transference

-

Termination in child psychotherapy.

Requirements:
Attendants: 100%
Essays:
Exams:
Total

100%
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