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) 01יה בילדים. מתבגרים (החל מגילאי דר, אשר התמקד בפסיכותרפקורס המשך לקורס של ד"ר קארין קיו זה

מייצגים אתגרים יחודיים בפסיכותרפיה, ודורשים התייחסות נפרדת בהכשרת מטפלים. בנוסף, כל הדילמות 
ויות אקטיביות לעומת חקרניות הטיפוליות שאליהן אתם מתחילים להחשף (למשל, מדע מול פרקטיקה, התערב

[אקספלורטיביות]) מופיעות בעוצמה בפסיכותרפיה של גיל ההתבגרות. מטרת הקורס תהיה לחשוף אתכם לסוגיות 
נאמן לתפיסת עולמי הכללית, אני אנסה לאחד גוף ידע ישן עם חדש, מחקר עם תאוריה  הבסיסיות בתחום זה.

   עיונית עם חוויתית.  ופרקטיקה, גישות טיפוליות שונות, ולמידה
  

  חובות הקורס: 
  נוכחות חובה.

  בתיאום עם ד"ר קידר.  –עבודת סיכום על מקרה 
   

  רצף השעורים:
  

  שיעור ראשון: היכרות
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