שם הקורס בעברית

עבודת שדה מונחית חונכות טיפולית
(מיועד לסטודנטים מתנדבים ב "תוכנית נירים")

שם הקורס באנגלית

Supervised Fieldwork
שנה  +סמסטר
תשע"ט,קורס שנתי

שם המרצה:
גילי גולדצוויג
תמי חושי הדר
ד"ר קרן הנץ גמליאל

תואר
תואר ראשון

קורס חובה/בחירה
קורס בחירה
שעת קבלה

מייל:
giligold@mta.ac.il

בתיאום מראש

hadar_fa@walla.co.il
Keren763@netvision.net.il

פרטי הקורס
דרישות קדם
מטרות/יעדי הקורס

תאור תמציתי של
הקורס

שיטת ההוראה

דרישות
הקורס/מטלות

לימודים סדירים וסיום חובות שנה א' תואר ראשון במדעי ההתנהגות.
הסטודנטים שירשמו יעברו ראיון קבלה לקורס) .במקרה של עודף מועמדים
תערך הגרלה בין המועמדים המתאימים).
 .1העמקת והרחבת ההבנה בנוגע לתהליכים מרכזיים בעולם הטיפול הדינמאי
בילדים ובנוער
 .2התנסות ראשונית בקשר סמי טיפולי עם ילדים ונוער
 .3צמיחה והתפתחות מיקצועית ואישית
הקורס ילווה סטודנטים מתנדבים בחונכות טיפולים במסגרת "תוכנית נירים"
המאפשרת לסטודנטים בתואר הראשון "טעימה" מאופן העבודה הטיפולית עם
ילדים ונוער ,תוך צמיחה והתפתחות אישית ומקצועית.
הקורס מלווה את התנסות בשדה ואת השתתפות הסטודנטים בקבוצות הדרכה.
הקורס יתקיים ב 3קבוצות מקבילות של  15-17סטודנטים בכל קבוצה.
הקורס יחשוף את הסטודנטים להיבטים התיאורטיים הנוגעים למפגש ייחודי
עם עולמם המורכב של מתבגרים ועם מגוון הקשיים וההתמודדויות שמתבגרים
אלו חווים וכן יאפשר לסטודנטים הכרות ראשונית עם תחום הטיפול בילדים
והתנסות מעשית בו.
דרך התנסות יוכל כל אחד מהסטודנטים להתבונן בקשת הרגשות ,המחשבות,
השאלות המודעות והלא מודעות שמפגש כזה מעורר ועל אופן ההתמודדות
שלהם איתם .חוויות אלו יתורגמו גם לידע לתיאורטי רלוונטי מתחום הטיפול
בילדים ונוער .הסטודנטים יחשפו לתיאוריות ולהוגים מתחום הטיפול בכדי
להעמיק ולהרחיב את הבנתם ביחס לנושאים המתעוררים בעבודת השדה כגון,
עולמם של מתבגרים ,יצירת קשר טיפולי עם ילדים ומושגים בסיסיים מטיפול.
במהלך כל סמסטר יערכו  4מפגשים  -שני מפגשים בתחילת סמסטר ו 2 -מפגשים
בסופו.
בכל מפגש יתבקשו הסטודנטים לקרוא מאמרים ,להציגם ויערך דיון ביחס
למאמר



השתתפות חובה בכל המפגשים (לרבות מפגשי החונכות ,מפגשי
ההדרכה הקבוצתית ומפגשי הקורס)
מפגשי חונכות טיפולית במסגרת "נירים" במשך שנה אקדמית.
נדרשת התחייבות לפעילות במהלך שנת הלימודים בבית הספר בו
1

מתקיימת החונכות.
 כתיבת וורבאטים למפגשי החונכות שיוצגו בקבוצות ההדרכה
 הצגת רפראט לקראת סיום החונכות (סוף סמס' ב') .הרפראט
יתייחס לחיבור בין נושא שעלה בחונכות הטיפולית ובין החומר
התיאורטי הנלמד בקורס (כגון הדגמה של מושג/ים תיאורטיים
בהתנסות ,או לחילופין -חוויה ,שאלה ,התלבטות שעלתה בהתנסות
עם חיבור תיאורטי ).
נוכחות במפגשי החונכות ,בקבוצות הדרכה ובקורס30% -
כתיבת וורבאטים (ינתן ציון על הגשה לא על איכות הוורבאט)10% -
הצגת רפראט בקורס60% -
חובה

הרכב הציון
נוכחות

תכנית הקורס –
 יתכנו שינויים במהלך השנה

סמס'
א'

מפגש
1-2

3
4
סמס'
ב'

5-6

נושא
חונכות טיפולית – בין טיפול לחונכות

מטרות ותהליכים בחונכות טיפולית – "מנגנוני
ריפוי"
מטרות ותהליכים בחונכות טיפולית – תהליכים
מרכזיים בחונכות/טיפול תחומה בזמן
היבטים ייחודים בקשר עם מתבגרים

7

סיום תהליך החונכות

8

החוויה האישית של החונכים
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