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שם ומספר הקורס :סמינר לתיאורי מקרה
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מרצה :ד"ר איילת דסה
שנת לימודים:

תשע"ט

אתר הקורס באינטרנט:

סמסטר :א'

היקף שעות:

 2ש"ש

לא רלוונטי

א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):

 oלערוך רפלקציה על תהליך טיפולי ,ולחבר בין המעשה הטיפולי לבין מקורות תיאורטיים.
 oללמוד כיצד להציג מקרה ,וכיצד לתעד אותו בכתב.

ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
כל אחד מהמשתתפים בסמינר יציג תיאור מקרה מעבודתו .מדובר בתהליך של טיפול
אינדיבידואלי או קבוצתי שנמשך לפחות ארבעה חודשים.
מהלך השיעורים( :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים)
בכל מפגש יוצגו שני תיאורי מקרה .לכל אחד יוקדשו  45דקות .חצי שעה להצגת המקרה ורבע
שעה לדיון קבוצתי ומתן משוב על תיאור המקרה ועל אופן הצגתו.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
שלושת השיעורים הראשונים יוקדשו להקדמה בהם נדון לגבי הפורמט המתאים להצגת מקרה טיפולי,
כיצד לשלב מקורות תיאורטיים ,כיצד לערוך חומרים טיפוליים ,ואיך אנו נותנים משוב ולמדים ממנו.
יוצגו דוגמאות לתיאורי מקרה שונים .בשאר השיעורים יציגו הסטודנטים את הטיפולים שלהם.

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
חובות  /דרישות  /מטלות:
 .1נוכחות בכל השיעורים.
 .2הצגת תיאור מקרה טיפול בכיתה.
 .3הגשת תיאור המקרה בכתב במסגרת עבודה סמינריונית בסיום הקורס.
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:) ציון עובר/ מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי
60% –  עבודה כתובה40% – הצגת המקרה בכתה

:)רשימת מקורות (הסטודנטים ימצאו מקורות ספרותיים רלוונטיים לתיאור המקרה
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