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 :יעדי ההוראה

 

 דרך חשיבה על הטיפולית על הקשר בין הורים לילדיהם הבנהמטרת הקורס היא להעשיר את ה

. בפרט, נתמקד בהבנת הדינמיקה הנפשית של ההורה כמפתח להבנת טקסטים פסיכואנליטיים

נתייחס להשפעות תרבותיות, פמיניסטיות ופוסטמודרניסטיות על הקשיים והבעיות של הילד. 

ודה עם הורים; השפעת הסגנון ההורי לעבדגש מיוחד יינתן תפקוד המשפחה והחשיבה הטיפולית. 

הילד ויצירת  על הקשיים של הילד, איתור מיומנויות להן זקוקים ההורים על מנת לענות על צרכי

הקורס ישלב ידע תיאורטי ויישומי , תוך ניהול דיונים שישלבו תיאוריה, שותפות עם הורים. 

 הדרכה והערכה לצד תיאורי מקרה. 

 :נושאי הלימוד
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