הכשרת מטפלים – סמכות חדשה
המרפאה לסמכות הורית

לו"ז ההשתלמות
: 24.12.2019
שעה

תוכן ההרצאה

נושא

הרצאה זו מציגה את עקרונות היסוד של 'הסמכות החדשה' בהקשרים
9-10:30

הרצאת פתיחה :סמכות

רחבים של מושג הסמכות להורים ואנשי חינוך .ההרצאה תכלול גם

חדשה :מושגי יסוד

הבנה תאורטית של הצורך בבנייה מחודשת של מושג הסמכות
בתרבות בה אנו חיים.

10:30-10:40
10:40-12:10
12:10-12:20
12:20-13:00

13:00-14:00

הפסקה
תהליכי הסלמה המתרחשים בבית שוחקים את ההורה ואת יכולתו

הרצאה :תהליכי הסלמה,

להגיב להתנהגויות הילד .ההרצאה תכלול תיאור של תהליכי הסלמה

הסימנייה ושלושת הסלים

ולימוד טכניקות ראשונית ליצירת שינוי :הסימנייה ושלושת הסלים.

הפסקה
הרצאה :הכרזה  -צעד ראשון
ביעוץ להורים

ההכרזה היא האקט הראשון אותו מבצעים הורים בהנחיית המטפל
ומאפשרת להבנות ולהגדיר את המטרות הטיפוליות עם ומול ההורים
באופן אמפטי ויעיל.

תרגול בקבוצות עבודה:

נתפצל לשתי קבוצות ונתרגל ניסוח הכרזה ,מומלץ כי המודרכות יעלו

הכרזה

בשלב זה מקרים רלוונטיים מעבודתן המקצועית.
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הכשרת מטפלים – סמכות חדשה
המרפאה לסמכות הורית

: 25.12.2019
שעה

תוכן ההרצאה

נושא

ההתיישבות היא כלי מרכזי ורב עוצמה המאפשר להורה להפגין
9:00-10:00

הרצאה :התיישבות – רקע תיאורטי
ואספקטים קליניים

נוכחות הורית בבית תוך אי הגררות למאבקי כח מיותרים .הבנת
הרציונל העומד מאחורי ה"התיישבות" כאמצעי מרכזי ומשמעותי
בבניית הסמכות ההורית מסייע רבות למטפלים להדריך את ההורים
לבצע מהלך משמעותי זה.

10:00-11:30

תרגול בקבוצות עבודה:

סימולציית הכנת ההורים להתיישבות וסימולציית פגישה עם

התיישבות

ההורים לאחר ההתיישבות

11:30-11:45

הפסקה

11:45-13:00

הרצאה :פעולות תיקון בגיל הרך

13:00-14:00

סדנת הדרכה בקבוצות עבודה

פעולות תיקון מהוות כלי חלופי להתיישבות כתגובה לבעיות
התנהגות בגיל הרך המסייע להעצמת סמכותם של הורים ואנשי
החינוך ,ובמקביל תומך בהפנמתו של הילד את ערכי הקהילה
שבה הוא גדל.
שילוב פעולות תיקון והתיישבות בהדרכה על מקרים טיפוליים
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הכשרת מטפלים – סמכות חדשה
המרפאה לסמכות הורית

: 26.12.2019

שעה

תוכן ההרצאה

נושא

הורים לילדים עם בעיות התנהגות ,חשים לא אחת אשמה בעקבות התנהגות

9:00-10:30

הרצאה :גיוס תומכים – רקע
תאורטי ואספקטים קליניים

ילדם ,הם חוששים לשתף אחרים במצוקותיהם ובקשייהם ,ובעקבות זאת
נותרים לא פעם בודדים וחסרי אונים .מטרות ההרצאה הן להציג את הדילמות
והחרדות ההוריות מול ילד עם בעיית התנהגות וכן להציע אמצעים ל"גיוס
דעת קהל" ותמיכה בפעולתם של ההורים ,ע"י אנשים קרובים.

תרגול בקבוצות עבודה:

תרגול ההתמודדות עם שכנוע ההורים לגיוס תומכים בפועל .נתמודד עם

10:30-11:30

הכנת ההורים לגיוס תומכים

הדילמות ההוריות לקראת מהלך זה ותפקיד המטפלת בהובלת ההורים לגיוס

11:30-11:45

הפסקה

תמיכה.
עריכת פגישת תומכים וניהולה הנה פעולה מורכבת .הבנייה יעילה של פגישה
11:45-13:00

תרגול במליאה :סימולציית

זו מאפשרת למצות את התמיכה שיכולים לגייס ההורים מהתומכים

מפגש תומכים

המשתתפים בה .בפגישה זו ייערך תרגול מעשי בנושא ניהול פגישת
התומכים.

13:00-14:00

סיכום ושאלות

נסיים את ההשתלמות בדיון על התרשמות המטפלות מהגישה כמו גם על
יכולתם ונכונותן להשתמש באמצעים אלו במהלך עבודתן השוטף.
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