
 

 לימודי פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה   -עוגן

  לסטודנטים הנחיות -פרטנית על פסיכותרפיה הדרכה 

 

 ,סטודנטים וסטודנטיות שלום רב

הנלמד   הידע  הטמעת  הלמידה,  בתהליך  חשוב  רכיב  הינה  בתכנית  הלימודים  במהלך  פרטנית  הדרכה 

בקווים המנחים לגבי ההדרכה הפרטנית המלווה  וההתפתחות המקצועית. אנו שמחים לשתף אתכם ואתכן  

 :  גלקראת שנת תשפ"  את הלימודים

הדרכה פרטנית    שעות של   100להשלים  במהלך שלוש שנות הלימוד  כנית צריכים  והסטודנטים בתכל   .1

  על פסיכותרפיה.

במהלך  במסגרת העבודה או הדרכה פרטית של הסטודנטים    תקייםמתוך השעות הללו יכולות לה  50 .2

   כנית.ות הלימודים ב

שעות הדרכה צריכות להתקיים במהלך הלימודים בהדרכה של מדריך אינטגרטיבי בתאום    50לפחות   .3

 ואישור התוכנית. 

הת .4 שבמסגרת  הדרכה  על  התודיווח  במסגרת  שלא  או  יש  וכנית  הלימודים  במהלך  המתקיימת  כנית 

 .   (המעקב על ההדרכות )באמצעות הטופס להגיש בסיומה של כל שנת לימודים

קשר  שנמצאים בהעובדים באוריינטציה אינטגרטיבית,    מטעם התוכנית תהיה אצל מדריכיםההדרכה   .5

 .  בתעריף מוזלהסכימו לתת הדרכה  כנית ואשר ועם הת

מבוגרים: ד"ר ליהי חמל בלסון,  יעשה על ידי פנייה לרכזת האקדמית האישית. מסלול    ההדרכה  תיאום .6

 פרידלר.  -וד"ר אלומה רייס מסלול ילדים נוער והורות: ד"ר אסתר במברגר וד"ר הדר ברנט

הת  ףתערי .7 דרך  פרטנית  הדרכה  הואושעת  הדרכה  ₪  250  כנית  המודרך    לשעת  בין  ישירות  ותועבר 

   . למדריך

לשיקול    עלות ההדרכה הינהשעות. מעבר לכך    25למשך    יך מתחייב לתת הדרכה מוזלת למודרכ/תרמד .8

 דעת המדריך. 

  יש לו הדרכה פעילה שהוא רוצה שתחשב כהדרכה אינטגרטיבית בתכניתו  נכנס לתוכנית  כאשר מודרכ/ת  .9

 במקרה זה צוות התכנית אינו אחראי על תעריף ההדרכה..  הרכזת האקדמיתמלכך  לקבל אישור    עליו/ה

סטודנט/ית   .10 התכנית,    םמעונייניאם  של  ברשימה  שאינו  מסוים  מדריך  עם  הדרכה  הרכזת  להתחיל 

 התאמה לתכנית. במקרה זה צוות התכנית אינו אחראי על תעריף ההדרכה. בדוק עימו ת האקדמיות

הרכזת  , אולם התיאום נעשה אישית על ידי באתר התכניתנת שלנו נמצאת רשימת המדריכים המתעדכ  .11

 האקדמית האישית.  

למסור טופס עדכני וחתום על    יש.  המעקב על ההדרכות האישיות  על גבי טופסיתועדו  שעות ההדרכה   .12

 ידי המדריך/ה בתום כל שנת לימודים.  

 

 בברכת שנת לימודים פורייה לכולם, 

 צוות תוכנית עוגן 


