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א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
מטרות על :להקנות למשתתפים ידע בסיסי בסוגים ובטכניקות שונות של מספר גישות
הטיפוליות מרכזיות בתחומי הפסיכותרפיה ויישומן לאנשים זקנים

מטרות ספציפיות:
 .1המשתתפים יחשפו למגוון של גישות טיפוליות ושל טכניקות טיפוליות מרכזיות
 .2המשתתפים ידורבנו לתרגל חלק מהטכניקות שילמדו בקורס על מטופלים במסגרת
הפרקטיקום המעשי שלהם
ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
מהלך השיעורים( :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים)
הקורס הוא חצי מתוקשב .לפני כל שיעור יש לקרוא את חומר השיעור .החומרים מחולקים לפי
מספרי ההרצאות ונמצאים ברובם בספרית מהלך הקורס ,אשר נחלקת להרצאות של סמסטר
א' ושל סמסטר ב' .כל החמרים בספריות אלה מחויבים בקריאה משיעור לשיעור.
נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

מס' השיעור
1

מבוא להזדקנות

קריאה משיעור

אין

2

תיאוריות בסיסיות על הזדקנות

לשיעור ,פרוט

אין

3

הראיון של הזקן

בהמשך

אין

4

טיפול לפי פסיכולוגית העצמי

5

תרפית סיפורי חיים

1.
אין

6

תרפית סיפורי חיים

אין

7

אוטוביוגרפיה מוזיקלית

אין

8

התערבויות עם בני משפחה

אין

9

התערבויות עם בני משפחה

אין

10

מכונת הקצב

אין

11

טיפול במיינדפולנס

אין

12

סקירת שיטות טיפול בזקנים

אין

אין

1

13

תרגיל מסכם

2

: חובות הקורס.ג
 כל. הקורס מיועד לתלמידי התרפיה במוסיקה בשנתם השנייה בתוכנית:דרישות קדם
.מקרה של פניה מצד סטודנטים נוספים להשתתף בקורס יידון לגופו
: מטלות/  דרישות/ חובות
 נוכחות חובה בכל השיעורים.1
 תרגיל מסכם בסוף הקורס.2
 לתרגיל המסכם100% :) ציון עובר/ מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי
)/ (חובה: ביבליוגרפיה.ד
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