
  של הילד ראיון קליני

  הקורס יעסוק בראיון קליני של הילד, כחלק מתהליך ההערכה לקראת טיפול.

חוויתי, כשהדגש המרכזי יהיה על האופן בו המטפל יכול להשתמש בכישוריו הקליניים על מנת לקבל -הקורס הינו בעיקרו התנסותי

  מבט ראשוני אל תוך עולמו הפנימי והרגשי של הילד.

  אשונים תינתן סקירה תיאורטית ונלמד כיצד לבצע ראיון באמצעות משחק. במפגשים אלה נדבר בעיקר על:במפגשים הר

  שלבים בתהליך ההערכה של ילד  .א

 ראיון ילדים באמצעות משחק : תפקיד המראיין/מטפל   .ב

 מסגרת לעריכת תצפית שיטתית וקטגוריות קידוד. –ראיון ילדים באמצעות משחק: על מה מסתכלים?   .ג

 

  

  :סותהתנ

במשחק עם ילד אותו הוא לא יון. כל סטודנט יתבקש לבצע ראיון החלק המרכזי של  הקורס יוקדש להתנסות של הסטודנטים ברא

דקות)  10 –.  בנוסף יש לבצע ראיון קצר (כ בוידיאו ןהראיו. יש לצלם את 3-8מכיר כלל או באופן מוגבל. רצוי לראיין ילד בין גיל 

קדות תהיה על התפתחות מוקדמת ועל מאפייני הילד בהווה (אין צורך לצלם את הראיון עם ההורה). את עם הורה הילד כאשר ההתמ

   . בכיתה נצפה ונדון ביחד בראיון המוקלט.ו ועריכת ניתוח ראשונילהביא לכיתה לאחר שכתובהראיון המצולם עם הילד יש 

  

  דרישות הקורס:

  )20%והשתתפות (נוכחות  -

 שכתובו והצגתו בכיתה לאחר עריכת ניתוח על פי קטגוריות תצפיתביצוע ראיון עם ילד,  -

  אי הגשה תגרור הורדת נקודות)( מילוי טבלאות קטגוריות תצפית תוך כדי צפייה בראיונות, והגשתם בסוף השיעור -

 )80%עבודת סיכום ( -
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