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פרקטיקום שיקומי לשנה א׳ 73-961-01
שם המרצה :פרופ' נתי רונאל
סוג הקורס :פרקטיקום
שנת לימודים :תשפ״א סמסטר :שנתי היקף שעות 2 :ש"ש
אתר הקורס באינטרנט:
א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
מטרת הקורס הינה לסייע לסטודנטים לשפר את מיומנות ההתערבות שלהם עם אוכלוסיות שנחשבות עברייניות ,סוטות
ובמצוקה .הקורס יעניק לתלמידים הדרכה פעילה ( ,)supervisionשתתמקד בהתנסות המעשית שלהם בפרקטיקום,
ויאפשר להם בחינה שוטפת של עצמם בהקשר האישי והמקצועי .המערך הקבוצתי של הקורס יאפשר לתלמידים לבחון
את עצמם דרך האחר וללמוד על עצמם דרך התובנות המועלות בקבוצה .הקורס ידגיש את התהליך שעוברים התלמידים
במפגש הטיפולי שהם יוצרים עם האחר הנחשב כסוטה – כולל מודעות לעמדותיהם ,רגשותיהם ודרכי ההתמודדות
שהם בוחרים .כחלק מהקורס תתקיים הדרכת עמיתים קבוצתית ,ובכך הקורס יוסיף על המיומנות של התלמידים לנהל
עבודה קבוצתית.
ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
מפגשים שבועיים בהם תתקיים התייחסות אישית וקבוצתית מפורטת לנושאים קוגניטיביים ,רגשיים והתנהגותיים של
התלמידים בהקשר התנסותם המקצועית ובהקשרים רלבנטיים אחרים .התלמידים ידרשו לבטא את רגשותיהם,
עמדותיהם ודרכי ההתמודדות שלהם בהקשרים השונים ולהתייחס באופן פעיל זה לזה .חלק מהשיעורים ינוהלו על ידי
התלמידים כהתנסות פעילה בהדרכת עמיתים קבוצתית.
מהלך השיעורים( :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים)
מפגשים קבוצתיים שיותאמו לצרכים העולים מתוך הקבוצה.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
בהתאם לנושאים שהתלמידים יציגו מתוך עבודת השדה שלהם.
ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
הקורס מיועד לתלמידי שנה א' במגמה השיקומית.
דרישות הקורס
השתתפות בהתנסות בשדה (פרקטיקום) אותה מלווה הקורס.
נוכחות פעילה.
עבודה קצרה שתוגש בתחילת הסמסטר השני ותציג את הרקע העיוני והמחקרי להתערבות השיקומית של
התלמידים.
בסוף השנה  -הצגה בכיתה של סיכום התערבות שיקומית.
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
ציון עובר.
ד .ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)
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