
 

 

 שינדלר אסף :המנחה שם
  :הקורס מספר

  פסיכודרמה סדנת -ביצירה תהליכים :הקורס שם
 

  חווייתי קורס – הנפש עם מגע

 psychodrama :באנגלית הקורס שם
 

 חווייתית סדנה :הוראה אופן
 4:שבועיות שעות

 2.5 :זכות נקודות
 אין :קדם דרישות

 
 בהן הכלים הם אלו .ובעיצוב באמנות לעוסקים הכרחיות הינן ובינאישי אישי וחיבור ספונטניות ,יצירתיות :הקורס מטרת

 הנפש חומרי עם במגע ולבוא שלהם הפנימי לאני להתחבר למשתתפים הזדמנות תינתן בקורס .הפסיכודרמה משתמשת
  .היצירתיות את המזינים

 הכוח מן יש אדם שבכל האמונה על מבוססים השיטה עקרונות .קבוצתית במסגרת אישי טיפול של שיטה היא פסיכודרמה
 כוח היא הספונטניות .שלו הספונטניות מקורות את לגלות האדם על היצירתיות עם למפגש להגיע כדי .והיוצר הבורא
 הפסיכודרמטית בקבוצה .ישן מצב על חדשה ותגובה חדש במצב הולמת תגובה לקראת הפרט את ומניע בהווה הפועל

 הראשי והשחקן הבמאי להיות אם ,פורשים שאחרים בדרמות הצופים להיות אם ורגע רגע בכל לבחור יכולים המשתתפים
 עצמם של בסיפור

 
 esThT TsTnTmehe caicurs raT sesTah rma hTss es hTmhueueT rma husmermTsih caTreueTc gTumb aThubmTah rma raeuheh rsa

 hues csmmTce es csrmcT r uraeucuurmeh esT bueT huss ahTcsi esT uhmcssaarnre um ihTa umheainTmeh nrum esT raT

ecaTreueuem msiauhs esre hsis esT ss TsTnTmeh esT TmcsimeTa es rma hTss ummTa esTua 
 mseusm esT sm grhTa uh nTessa esT hTeeumbe basiu r um usrcT erkTh esre nTessa esTarum uTahsmrs uh ahmcssaarnr

 suh suma nihe uTahsm esT rgusuem esuh suma es saaTa nm caTreTe es ushTa rma rgusuem esT srmh uTahsm TeTam mu esre

 hueireusm mTh r um hrm aubse esT um aTrce es ih aaueTh rma uaThTme esT um rceh esre ushTa esT uh hsucs husmermTuem

esmhueireu ssa rm um hrm mTh r um sa 
 aarnr esT um euThTah esT gT es hrme esTm us numieT gm numieT csshT crm uraeucuurmeh esT basiu uhmcssaarnr r nm

ehesam shm esTua um rcesa nrum esT sa auaTcesa esT gT crm esTm sa sesTah gm srua 
     
 

 עיסוק תוך וזאת ,האישי היצירה מקור חקירת ,וספונטניות ליצירתיות הפנימי לחיבור המפגשים יוקדשו בקורס :תכנים
  :המשתתפים י"ע שיעלו ולנושאים בקבוצה שמתפתחת לדינמיקה בהתאמה ,הבאים בנושאים

 
 עצמי של המפה ?:אני מי :1 מפגש

 להיות רוצה שאני האני :2 מפגש

  מדבר הגוף :שוכחת שהנפש מה  את זוכר הגוף :4-3 מפגשים

 הפנימי בעולם נגיעה :הפנימי השופט שחרור :6-5 מפגשים

 שלי היצירה מקורות :8-7 מפגש

 מופנמים תפקידים ,חברתיים תפקידים : אני /שלי המשפחה :10-9 מפגשים

 שבתוכי הילד :11 מפגש

 "מתחיל ואתה נגמר אני היכן" :גבולות :12 מפגש

 פתורים לא עניינים :13 מפגש

 שבתוכי האומן :15-14 מפגשים

 
  .סכום ועבודת הקודם המפגש מרשמי יצירתי פידבק הצגת ,פעילה השתתפות :מטלות

 

 :הציון מרכיבי

 %50 :נוכחות

 %30 – יצירתי פידבק

 %20 אישי תהליך – מסכמת עבודה
 

 חובה :נוכחות
 

 :בבליוגרפיה
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