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א .מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא ללמוד בדרך ההתנסות מגוון דרכי ראיון על פי מטרות והקשרי התערבות שונים .הקורס יתבסס על
השתתפות פעילה של הסטודנטים בתרגול החומר הנלמד ויקנה כלים בסיסיים לעריכת ראיונות .במהלך הקורס נלמד
כיצד לעשות שימוש בראיון פתוח חצי-מובנה ובראיון מוטיבציוני ככלי שיקומי.
ב .תוכן הקורס:
מהלך השיעורים:
הקורס יתבסס על שיעורים פרונטאליים אשר ילוו בהתנסות רבה בכיתה ומחוצה לה.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
נושא השיעור
מס' שיעור
התנסות ראשונית בראיון; אתיקה במהלך ראיון
1
סוגי שאלות במהלך ראיון פתוח
2
עקרונות מנחים לקיום ראיון פתוח
3
התנסות בראיון פתוח  -פרטני
4
התנסות בראיון פתוח  -פרטני
5
ראיון פתוח-חצי מובנה  -בניית מדריך ראיון
6
הנחיות לכתיבת עבודה מסכמת
7
הראיון המוטיב ציוני – תיאוריה ועקרונות
8
הראיון המוטיבציוני  -התנסות
9
הראיון המוטיבציוני  -התנסות
10
הראיון המוטיבציוני  -התנסות
11
הראיון המוטיבציוני  -התנסות
12
סיכום הקורס
13
ג .חובות הקורס:
מטלות:
 השתתפות פעילה בשיעורים.
 הכנת עבודת סיכום – העבודה תציג ותנתח שלושה ראיונות מסוגים שונים בהתאם לסוגי הראיונות הנלמדים בקורס.
על העבודה לכלול התייחסות גם לידע התיאורטי המתאים ולספרות מדעית ראויה .עליה לכלול תיאור וניתוח של:
פיתוח המיומנות של המראיין (כותב העבודה); אופן הפקת הלקחים והמסקנות שהתגבשו במהלך הראיונות .אלה
הם אספקטים חשובים ואותם רצוי לגבות במהלך העבודה בספרות רלבנטית.
 מועד הגשת ייקבע בתיאום בשיתוף עם הסטודנטים.
מרכיבי הציון הסופי:
הציון הסופי מורכב מהגשת עבודה מסכמת .ציון עובר – .60
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