
 של המכללה האקדמית אשקלון     .B.A                                           חתשע" ידיעון לשנת הלימודים

 

 בעבודה סוציאלית (.B.S.W) "בוגר" תכנית הסבה לאקדמאים לתואר
 

  'א בשנה הלימודים כניתת מבנה

 

 

  'ב בשנה הלימודים תכנית מבנה

 
 .המכללה החלטת פי על הלימודים בתוכניתייתכנו שינויים * **

 **** קןרסים סמסטריאלים עשויים להילמד בחלק מהכיתות בסמסטר שונה.

ציון  נ"ז הקורס
 עובר

ציון  נ"ז הקורס
 עובר

   'ב סמסטר   'א סמסטר

      תהליכים אישיים וחברתיים

 60 4 סוציאלית יסודות בעבודה - - סוציאלית יסודות בעבודה

 60 2 פסיכולוגיה התפתחותית א 60 2 המשפחה כמערכת

 60 2 תיאוריות באישיות 60 2 גישה קהילתית

      דרכי התערבות והכשרה מעשית

בות עם הפרט טות התערשי
  *א' והמשפחה

- - 
טות התערבות עם הפרט שי

 *א' והמשפחה
4 70 

 עובר 10 *('א הסבההכשרה מעשית ) - - '(*א הסבההכשרה מעשית )

    60 2 שיטות התערבות עם הקבוצה

נה ב' עד לקבלת וכן מונע את המעבר לש *הקורסים נלמדים כיחידה אחת. ציון נכשל באחד מהם מחייב חזרה גם על הקורס השני
 ציון עובר בשני הקורסים.

      מדיניות ושירותים

 60 2 רב תרבותיות בחברה הישראלית 60 2 שירותים חברתיים

ציון  נ"ז הקורס
 עובר

ציון  נ"ז הקורס
 עובר

   'ב סמסטר   'א סמסטר

      תהליכים אישיים וחברתיים

 60 2 ב'פסיכולוגיה התפתחותית  60 2 פסיכופתולוגיה

    60 2 המשפט וטיב ההתערבות במשפחה

  דרכי התערבות והכשרה מעשית

שיטות התערבות עם הפרט 
 *עבודה קהילתית ב' אווהמשפחה ב' 

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה  - -
 *עבודה קהילתית ב' אוב' 

4 70 

 עובר 10 )הסבה ב'(* – הכשרה מעשית - - )הסבה ב'(* –הכשרה מעשית 

 70 4 2עו"ס עם קבוצות  - - 2עו"ס עם קבוצות 

 .באחד מהם מחייב חזרה גם על הקורס השני ציון נכשל*הקורסים נלמדים כיחידה אחת. 

      (4מתוך  2מוקדים )

 70  4  מוקד עוני - - מוקד עוני

 70  4  מוקד התמכרויות - - מוקד התמכרויות

 70  4  מוקד הגירה - - מוקד הגירה

 70  4  מוקד פסיכודינמי - - מוקד פסיכודינמי

 ובאנגלית עד סוף שנה ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א על פי תקנון המכללה
בתקנון זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה  'ב

 המכללה.


