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אתר הקורס באינטרנטX :
א .מטרות הקורס :
לימוד והתנסות במנעד רחב של כלי התערבות שיקומיים במתבגרים עוברי חוק ,תוך הדגשת ייחודיות
כלים אלו .בסמינריון יושם דגש על חשיבה ביקורתית על מנת לאפשר לסטודנטים לפתח גמישות
ויצירתיות ביישום התערבויות טיפוליות ייחודיות בבני נוער.
ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
מפגשים שבועיים בהם יוצג בכל שבוע כלי התערבותי ייחודיי בבני נוער .יתקיים דיון בדילמות טיפוליות
מתוך עבודה בפרקטיקום ,או מתוך התנסויות אישיות אחרות בהתאמת הכלי הטיפולי הייחודי שיוצג ,תוך
דגש על היתרונות והחסרונות של כלי זה.
מהלך השיעורים:
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
קריאת מאמרי חובה
נושא השיעור
מס'
שיעור
מתבגרים עוברי חוק :אפידמיולוגיה,
1-2
מאפיינים ייחודים ומסגרות טיפול
טיפול קצר מועד עם מתבגרים
3
כלים לעבודה קבוצתית עם מתבגרים
4
תרפיית טבע ואתגר עם מתבגרים
5
התבגרות מקוונת :בריונות ,קורבנות
7-6
והזדמנויות לטיפול ברשת
כלים לפיתוח מוגנות אישית
8
טכניקות קוגניטיביות לעבודה עם
10-9
מתבגרים
עבודה עם משפחות מתבגרים
12-11
כלים למניעת מעידה [ RELAPS
13
.]PREVANTION

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
דרישות הקורס
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):

חובות  /דרישות  /מטלות:

עבודה סופית 100%
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