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: מטלות/  דרישות/ חובות
.נוכחות בשיעורים וקריאה שוטפת של הספרות
.הצגת אחד מנושאי הקורס בכיתה
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כתיבת עבודת סיכום.
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
 70%מציון הקורס -עבודה מסכמת בה יתבקשו הסטודנטים לנתח התרחשויות מהתהליך הקבוצתי העושה שילוב בין
רפלקציה של תהליכים וחוויות אישיות אותן חוו בקבוצה לבין ספרות המחקר בתחום הנחיית קבוצות.
 30%מהציון הקורס  -יינתן על השתתפות פעילה בקורס והצגת מטלה.
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