
 

  ***את הסילבוס יש להגיש בהתאם לכלל ראשי הפרקים בדוגמא זו

 אשר מתבססת על קריטריוני להגשת סיליבוס של המל"ג

 

 שם הקורס:

 מספר הקורס: (ינתן לאחר הגשת הסילבוס על ידי המשרד)

  שם המרצה:

  היקף הקורס:

  סוג הקורס:

 תנאי סף לקבלה לקורס:

.1 

.2  

..…  .3 

  מספר משתתפים מינימלי ומקסימלי לפתיחת הקורס:

 תכני הקורס:

  מיקום הקורס:

 עלות הקורס: (יקבע לאחר הגשת הסילבוס על ידי המשרד)

 תיאור הקורס ומטרותיו:

.1 

.2 

.3  

 דרישות הקורס מהמשתתפים והרכב הציון, כולל פירוט עבודה או מבחן לסיום:

.1 

.2  

.3 

 ציוד דרוש לקורס:



 

.1  

.2  

.3... 

 תוצרי הלמידה: (להלן דוגמאות)

וייחשפו1. הטיפולי, התהליך במהלך אמנות בחומרי השימוש לאופני ביחס ומעשי תאורטי ידע ירכשו               הלומד

 לשיקולים המקצועיים המלווים את התערבויות המטפל.

העברה2. של לתהליכים מודעותם את ויפתחו ההדרכה, בתהליך ויצירה אמנות לשלב יכולתם את ירחיבו                הלומד

 נגדית הבאים לידי ביטוי בתוצר האומנותי וכלפיו.

לביטויים3. דינמיים היבטים בין לקשר ויכולת פנומנולוגית, להתבוננות יכולת רפלקטיבית, מודעות יפתחו              הלומד

 הסימבולי בחומר

 מבנה הקורס: (להלן דוגמאות על פי הטבלה מטה - פירוט חלוקה לפי שיעורים/מפגשים על פי נושא המפגש והתוכן

 שלו, כולל ביבליוגרפיה על פי כללי APA, רשימות קריאה מפורטות(בחלוקה לחובה ולרשות), תוך ציון הפרקים

 / עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה)
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