אוניברסיטת בן -גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה לחינוך תשפ"א 2020-2021
שם הקורס :עבודה טיפולית מודרכת
מס' קורס:

קורס שנתי

שם המרצים  :ד"ר סיגל עדן אלמוגי ,מר יזהר שער
שעות קבלה  :בתיאום מראש
יעדי ההוראה:
הקורס מתקיים במקביל ללמידה תיאורטית של טיפול פסיכולוגי בילדים בגישות דינאמיות.
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע והתנסות בטיפול במשחק .הקורס משלב התנסות מעשית
בטיפול במשחק בילד בגיל בית ספר יסודי ,עם הדרכה קבוצתית שבועית .הטיפול יתקיים במסגרת
ביה"ס בו יעברו הסטודנטים פרקטיקום במהלך השנה .ההדרכה תתקיים כחלק משעות הלימוד
באוניברסיטה.
במהלך השנה נעבוד על הסטינג הטיפולי ,אינטייק עם הורים ויצירת קשר עם הילד ,שלבים בטיפול,
סיום ופרידה .כמו כן יתנסו הסטודנטים בסיכום אינטייק ,כתיבת וורבטים וסיכום טיפול.

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. -עבודה מול הצוות החינוכי.

דרישות והרכב ציון הקורס
הציון מתבסס על ההשתתפות הפעילה לאורך כל השנה ועל הגשת המטלות כתובות.
נוכחות חובה והשתתפות פעילה – בעבודה הטיפולית ובהדרכות.

. סיכום טיפול,) סיכום הערכת הטיפול (בפסח, סיכום אינטייק,כתיבת וורבטים
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This course will introduce students to play therapy and to the main dynamic theories that
engage with child psychotherapy. During the course the students will participate in child play
therapy.
- Intake with the parents and diagnose the problem using dynamic terms.
- The initial psychotherapy contact with the child.
- Introducing the language of the play therapy.
- The unconscious manifest in the therapeutic interaction.
- Transference and counter-transference.
- Termination in child psychotherapy.
- Working with educational staff.

