אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה לחינוך תשע"ז
שם הקורס :עבודה טיפולית וחינוכית עם הורים
מס' קורס 12910303 :
שם המרצה :סתיו חסידים

יעדי ההוראה:
מטרתו המרכזית של הקורס ,היא לדון בסוגיית יצירת קשר עם הורים במסגרת
החינוכית/טיפולית ,תוך הכרה

בדבר חשיבותם וחיוניותם

של

הורים

מתפקדים

ומשמעותיים להתפתחותם התקינה ,הבריאה והמצמיחה של תלמידים .במסגרת הקורס
נבחן את חוויית ההורות וסוגיית העבודה עם הורים ,על פי גישות שונות :כגון :פסיכו
דינאמית ,אינטרסוביקטיבית ופסיכולוגיית העצמי.

פרשיות לימודים:
בקורס תעשה היכרות ראשונית עם היבטים משמעותיים ורלוונטיים למפגש
המחנך/מטפל עם ההורים במסגרת החינוכית/טיפולית:
סגנונות הורות
מודעות הורית
הקול ההורי
העברה והעברה נגדית
תיאוריית יחסי אובייקט
מאפיינים טיפוליים
עבודה פסיכולוגית בשדה החינוכי

דרישות והרכב ציון הקורס *
עבודה בסוף הקורס שתהווה  100%מהציון הסופי.

*
**
***

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: Therapeutic and educational work with parents
Number: 12910303
Lecture: Bat-hen Shahar
Instruction Objectives:
The main objective of the course is to discuss the issue of how to contact
parents in the educational / therapeutic framework, while recognizing the importance
and vitality of significant and functional parents to the normal and healthy
development of the students. This course will examine the experience of parenting
and the issue of working with parents, according to different approaches such as
psycho dynamic, intersubjective and Self psychology.

Chapters:
The Course includes an introduction to significant and relevant aspects of the teacher /
therapist interaction with parents in the educational / treatment framework:
Parenting Styles
Parental awareness
Parental voice
Transference and countertransference
Object Relations Theory
Therapeutic Properties

Psychological work field education

Requirements:
Final work which will be 100% of the grade
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