
 

 שם הקורס:

 מספר הקורס:

  שם המרצה:

 2 ש" היקף הקורס:

 שיעור חובה סוג הקורס:

 רציונל:

 תנאי קבלה:

 מבנה הקורס:

 תכני הקורסים:

 מיקום:

 עלות הקורס:

 תיאור הקורס ומטרותיו:

.1 

.2 

.3  

.4 

 דרישות הקורס והרכב הציון:

.1 

.2 

.3 

העבודות4. התהליך, יוצגו: בה האישי, הפרויקט על כתובה רפלקטיבית עבודה            הגשת

 המצולמות והתובנות העיקריות. 100%  מהציון.

 מבנה המפגשים:

 תוצרי הלמידה:



 

במהלך1. אמנות בחומרי השימוש לאופני ביחס ומעשי תאורטי ידע ירכשו            הסטודנטים

 התהליך הטיפולי, וייחשפו לשיקולים המקצועיים המלווים את התערבויות המטפל.

את2. ויפתחו ההדרכה, בתהליך ויצירה אמנות לשלב יכולתם את ירחיבו            הסטודנטים

 מודעותם לתהליכים של העברה נגדית הבאים לידי ביטוי בתוצר האומנותי וכלפיו.

לקשר3. ויכולת פנומנולוגית, להתבוננות יכולת רפלקטיבית, מודעות יפתחו          הסטודנטים

 בין היבטים דינמיים לביטויים הסימבולי בחומר
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