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 :יעדי ההוראה

 

חיי האדם הם רצף של שינויים ומעברים. חלקם שינויים טבעיים וצפויים כמו המעבר מהגן לבית 

וות או גירושים, הספר או המעבר מתקופת הילדות לתקופת ההתבגרות. שינויים אחרים, כמו מ

ומשמעותם של שינויים אלו,  חורגים מהמסלול הרגיל של ההתפתחות. הקורס יסקור את טיבם

בגורמים האפשריים נדון תופעת המשבר הנפשי והיחס שלה לזהות ולתפיסת העצמי. תוך מיקוד ב

בין . למשבר נפשי, בתהליכים המתרחשים בו ובדרכים הגלויות והסמויות בהן הוא בא לידי ביטוי

חולי,  גיל ההתבגרות,כמו למשל השאר, הקורס יתייחס למשברים ושינויים בחיי הילד והמתבגר 

 .במצבי משבר 'כמו כן, יוצגו מספר דרכים ל'עזרה ראשונהטראומה, הגירה ואובדן. 
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