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מטרות הקורס:
סדנה לתלמידי השנה הראשונה במגמה לקרימינולוגיה קלינית ,כחלק מחטיבת לימודי היסוד בפסיכופתולוגיה,
המיועדת להקנות ידע בסיסי במושגי יסוד והמשגות (תיאוריות) פסיכואנאליטיות/דינמיות ,דילמות ,והשלכות של
נושאים ורצפים התפתחותיים על בריאות ופסיכופתולוגיה בגיל ההתבגרות והבגרות ,בהיבטים נפשיים ואישיותיים.
תוכן הקורס:
הקורס עוסק בנושא תרומתם של הסברים התפתחותיים פסיכואנאליטיים/דינמיים להבנת התהוות בריאות נפשית
והסתגלות מחד והפרעות נפשיות ואישיותיות מאידך .שאלות ביחס לההמשכיות ( ,)continuityליחסי תורשה-סביבה,
לחשיבות ניסיונות-חיים מוקדמים ולקונפליקטים אנושיים בסיסיים ,משמשות דילמות יסודיות מבחינה עיונית ,קלינית
ואמפירית גם יחד .שאלות אלה נבחנות באמצעות עיון ודיון בהיבטים התפתחותיים מנקודות מבט של תיאוריות
'דחף'ָ' ,אפקט'' ,אגו'' ,יחסי-אובייקט'' ,עצמי' ,ו'-התייחסותיות'.
מהלך השיעורים :שילוב בין קריאה מוקדמת ,הוראה פרונטלית ,דיונים ותרגילים חווייתיים להמחשה.
תכנית הוראה (מתווה כללי):
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מבוא לסוגיות בהסברים התפתחותיים
הסברים התפתחותיים – 'דחפים' וה'-אפקט'
הסברים התפתחותיים – 'אגו'
הסברים התפתחותיים – 'יחסי אובייקט'
הסברים התפתחותיים – 'עצמי'
הסברים התפתחותיים – 'התייחסותיות'
דיון כללי אינטגרטיבי
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חובות הקורס:
דרישות קדם :אין.
חובות  /דרישות  /מטלות( :א) קריאה מונחית לקראת כל שיעור; (ב) כתיבת עבודה 'עצמית'; (ג) כתיבת עבודה על
החומר התיאורטי של הקורס; ו(-ד) נוכחות והשתתפות פעילה בכל המפגשים.
מרכיבי הציון הסופי :הציון הסופי יבנה משקלול של ארבעת מרכיבים אלה ( 40% ,30% ,10%ו 20%-בהתאמה).
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