מרכז הסמכות החדשה בשי תוף עם המרפאה לסמכות הורי ת
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סדנת הכשרה מתקדמת
לבוגרי הכשרות מטפלים בגישת 'הסמכות החדשה'
בסדנת ההכשרה המתקדמת ילמדו טכניקות סיוע להורים על פי גישת 'הסמכות החדשה' בהתמודדות עם סוגיות
ספציפיות ,בכלל זה הדרכת הורים במצבי פגיעה מינית ,הפרעות אכילה ,איומי אובדנות וכן סוגיות הקשורות
לעבודה בבתי ספר .ההשתתפות בסדנה זו מחייבת ידע מוקדם על עקרונות הסמכות החדשה וההתנגדות הלא
אלימה ומיועדת לפיכך רק למטפלים אשר מכירים את המודל והטכניקות הטיפוליות.
מבנה הסדנה ואמצעי הלימוד
הסדנה מתקיימת במרכז שניידר ונמשכת  9מפגשים בני  4שעות אקדמאיות (סה"כ  63שעות אקדמאיות) .המפגשים
כוללים הרצאות של מרצים מומחים ,סימולציות של שימוש בכלים לסוגיות ספציפיות וכן מפגשי הדרכה על
מקרים רלוונטיים שיעלו המשתתפים.
נושאים מרכזיים בהכשרה – (יתכנו שינויים קלים בחלק מהנושאים)
חלק ראשון – סוגיות קליניות מתקדמות:
שימוש בסמכות החדשה עבור נערות בסיכון – בין הפקרות מינית לפגיעה מינית
התאמת הסמכות החדשה למצבים של הפרעות אכילה
טכניקות בסמכות חדשה תחת איום הילד באובדנות
טיפול זוגי בהדרכת הורים – סוגיות מתקדמות (דר' אורי וינבלט)
חלק שני – הסמכות החדשה במסגרת בית הספר:
שימוש בסמכות החדשה להתמודדות עם סרבנות בית ספר
הדרכת צוות חינוכי כיצד לפעול כצוות בגישת הסמכות החדשה
הכיתה כקהילה – התיישבות מול כיתה שלמה
פעולות תיקון בבית הספר
צוות המרצים
בראש צוות ההכשרה עומד עידן עמיאל ,פסיכולוג קליני ומנהל המרפאה לסמכות הורית .צוות ההכשרה מורכב
מפסיכולוגים מוסמכים ,כולם בעלי וותק רב בטיפול בגישה ,חלקם מטפלים במרפאה לסמכות הורית וחלקם מרצי
חוץ .את ההכשרה מלווה בכל המפגשים פסיכולוגית מרכזת.
קהל היעד
סדנת ההכשרה המתקדמת מיועדת לבוגרי הכשרות מטפלים בגישת הסמכות החדשה או לבעלי נסיון מעשי
בעבודה בגישה זו .במסגרת הסדנה לא יוסברו הכלים הבסיסיים בהדרכות הורים במודל זה.
תעודת סיום
קבלת תעודת סיום מטעם 'מרכז הסמכות החדשה' ומרכז שניידר מותנית בהשתתפות בלפחות  08%מהמפגשים.
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