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היקף שעות2 :

א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
ההורים הינם דמויות משמעותיות בחיי הילד ,בכל שלב התפתחותי ובכל גיל ומכאן שהם מהווים דמויות
משמעותיות בכל תהליך טיפולי .מטרת הקורס ללמוד דרכים לעבוד עם ההורים ,לשלב אותם בתהליך
הטיפול וליצור תקשורת מטפל – ילד – הורה  .הקורס הינו הדרכה מעשית בעבודה עם הורים לילדים
הנמצאים בטיפול – דרך ניתוחי מקרה ,סיטואציות טיפוליות וחוויות מקצועיות נלמד ונתרגל טכניקות
ותהליכים בהדרכת הורים.
ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
הדרכת הורים :חשיבות ,משמעות ויישום
ההורה והילד המופנמים אצל המטפל
תקשורת מטפל – הורה  -ילד
תהליכי העברה והעברה נגדית בתהליך הטיפולי
גישות טיפוליות שונות של הדרכת הורים
שימוש במוזיקה בתהליך הטיפולי
שונות בהדרכת הורים לילדים בגיל הרך ,גיל ביהס היסודי  ,וגיל ההתבגרות .
טכניקות בהדרכת הורים.
סוגיות אתיות בהדרכת הורים.

מהלך השיעורים( :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים)
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ההוראה מתבססת על למידה מתוך ניתוחי מקרה ,תרגילים חוויתיים ודוגמאות שיביאו המשתתפים
מתוך עבודתם המקצועית .הנושאים המפורטים לעיל ישולבו במהלך כל השעורים בהתאם לסוגיות
שיעלו הלומדים.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
מס' השיעור

נושא השיעור

1-2

הדרכת הורים –היכרות
עם הנושא מזוית אישית-
מקצועית
טכניקות עבודה ותקשורת
עם הורים
תהליכי העברה והעברה
נגדית בהדרכת הורים
שונות בהדרכת הורים על
פי גיל הילד.
תהליכים דינאמיים ביחסי
הורה-ילד-מטפל

2-3
4-5
6-7
8-10
11-13

המוזיקה ככלי לתקשורת
מטפל-הורה-ילד

14

סיכום תהליכי הדרכת
הורים בהיבט הטיפולי

קריאה נדרשת

הערות

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
חובות  /דרישות  /מטלות ומרכיבי הציון הסופי:
 .1השתתפות פעילה בשיעורים ()50%
 .2קריאה של החומר הביבליו גרפי במהלך הקורס ()10
 .3עבודה מסכמת ( )40
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