שלום רב,

אנו שמחים על התעניינותך בתוכנית לתואר שני דרמה תרפיה MA

התוכנית לתואר שני בדרמה תרפיה במכללה האקדמית תל חי מזמינה אותך לתחום מרתק
ומתפתח .הסטודנטים בתכנית מקבלים כלים ותמיכה לפיתוח כישורים קליניים המאפשרים להם
לטפל באוכלוסיות רבות ומגוונות באמצעות דרמה וכלים אמנותיים נוספים.
התכנית מיעודת לבוגרי תואר ראשון בעלי רקע מתאים (פרוט בהמשך) ,עם מוטיבציה גבוהה לעבודה
טיפולית דרך אמצעים אמנותיים/יצירתיים המעוניינים להמשיך ולהתפתח באופן אישי ומקצועי כדי
להוביל את עתיד המקצוע.
התכנית מציעה הכשרה מלאה בתחום ,בת  3שנים  -שנתיים להסמכה של תואר שני ושנה נוספת
להכשרה מעשית מתקדמת.

מוזמנים לתוכנית מועמדים בעלי התנאים הבאים:


סיימו את לימודי התואר הראשון בכל תחום בציון  85ומעלה .מועמדים בעלי ציון גמר בין
 84ל  75יכולים להירשם ובקשתם תידון כחריגה בוועדה.



בעלי  3שנות ניסיון בעבודה חינוכית  /ייעוצית  /טיפולית עם אנשים מכל הגילאים,
ומאוכלוסיות שונות ,כגון המתמודדים עם מחלות נפש ,נכויות ,לקויות למידה ,אלימות
במשפחה ,פליטים ועוד.



למדו קורסים במקצועות ליבת הפסיכולוגיה (ע"פ רשימה מצורפת) בציון  80לפחות בכל
קורס .מועמדים בעלי תואר בוגר בתחומים הבאים :פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית,
קרימינולוגיה ,פיזיותרפיה ,קלינאיות תקשורת ,וריפוי בעיסוק פטורים מקורסי השלמה .



בעלי  300שעות לפחות של ניסיון או לימודים בתחום התיאטרון והדרמה .בעלי תואר
בוגר בתאטרון פטורים מלימודים נוספים בתחום .מידע נוסף לגבי שעות דרמה ניתן למצוא
בעמוד שאלות ותשובות 500( .שעות נחוצות לסיום ההכשרה).

קבלה חריגה וקבלה על תנאי:
ועדת הקבלה של התוכנית עשויה לדון במועמדים שאינם עומדים באחד מהתנאים הנ"ל במידה והם
בעלי ניסיון עשיר או הישגים מיוחדים.
ועדת הקבלה עשויה לקבוע תנאי קבלה לרבות כי המועמד יידרש ללמוד קורסי השלמה לפני תחילת
שנה"ל או במהלכה.

לנוחיותך ,צ'ק ליסט לבדיקת התאמתך לתוכנית:
☐ תואר ראשון ממוסד מוכר (בכל תחום) בציון גמר , 85תואר ראשון ממוסד מוכר בציון גמר
של  75-84יועבר לדיון בוועדה.
☐ פטור מלימודי אנגלית ממוסד מוכר  /ציון בחינת אמי"ר/ם.
☐ קורסי ליבה בפסיכולוגיה (ראו רשימה מפורטת בהמשך) מועמדים בעלי תואר ראשון מתחומי
הטיפולי יהיו פטורים מדרישה זו.
☐  300שעות ניסיון לפחות או לימודים מתחום התיאטרון ( 5יח' בבגרות בתאטרון מקנות 200
שעות) .מועמדים בעלי תואר ראשון מתחום התאטרון פטורים מדרישה זו.
☐ אישורים רשמיים על ניסיון בעבודה חינוכית  /ייעוצית  /טיפולית (לפחות  3שנות ניסיון) עם
אנשים.
☐ קורות חיים כתובים בכתב יד.
 2 המלצות מתחום העבודה  /לימודים (על ההמלצות להגיע ישירות ע"י הממליצים למדור רישום
וקבלה במכללה .)rishum@telhai.ac.il

רשימת הקורסים הנדרשים במקצועות הפסיכולוגיה (מינימום ציון :)80
☐ מבוא לפסיכולוגיה בהיקף של  2נ"ז
☐ פסיכולוגיה התפתחותית בהיקף של  4נ"ז
☐ תאוריות אישיות בהיקף של  2נ"ז
☐ שיטות מחקר בהיקף של  2נ"ז
☐ סטטיסטיקה בהיקף של  2נ"ז
☐ פסיכופיזיולוגיה בהיקף של  2נ"ז
☐ פסיכופתולוגיה בהיקף של  4נ"ז

שימו לב! ועדת הקבלה לא מתחייבת להזמין את כל הנרשמים לראיון.

לוחות הזמנים להרשמה:
סבב ראיונות הקבלה הראשון יתקיים במהלך חודש מרץ ,רצוי למהר ולהירשם עד למועד זה.
במידה ויישאר מקום בחוג ימשך תהליך ההרשמה עד לסוף חודש אפריל.



המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

נציג שלנו מחכה לך במרכז הייעוץ וההכוונה להמשך
תהליך הרישום  04-8181855או * 9827שלוחה 1

בהצלחה!

