קורס התערבות בריפוי בעיסוק בילדים עם קשיים חברתיים
מנחה :מיה דבורק
קהל היעד :מרפאים בעיסוק העובדים בתחום התפתחות הילד
רציונאל :השתתפות חברתית היא תחום עיסוק משמעותי בכל גיל .ילדים עם קשיים התפתחותיים
מתמודדים עם קשיי תפקוד גם בתחום החברתי ,ופעמים רבות נסיונותיהם ליזום ולקיים חברויות
וקשרים משמעותיים מסורבלים ומתסכלים .כמרפאים בעיסוק ,אנו מוצאים לעתים קושי לטפל באופן
אפקטיבי בתחום הרגשי -חברתי ולהגדיר את מרחב העשייה שלנו מול מקצועות חינוכיים וטיפוליים
אחרים.
מטרות ההכשרה:
•
•
•
•

חידוד ייחודיות ההתערבות בריפוי בעיסוק בתחום ההשתתפות החברתית.
חיבור הידע והכלים מעולם הריפוי בעיסוק לעולם החברתי ,כדי להעריך ולהבין את התפקוד
החברתי של המטופלים שלנו.
הכרת עקרונות ואסטרטגיות להתערבות בתחום החברתי מנקודת מבט "ריפוי בעיסוקית".
הגברת תחושת המסוגלות והביטחון כמרפאים/ות בעיסוק לגעת גם בנושא החברתי בטיפול.

תכנים:
•
•
•
•
•
•

מהי יכולת חברתית? הכרת המרכיבים החשובים להתנהגות חברתית -הבנה רגשית ,הבעה
רגשית וויסות רגשי.
הקשר בין קשיים התפתחותיים ולקויות למידה לבין קשיים בהשתתפות חברתית.
היכרות עם המושגים  -התנגדות ,העברה והעברה נגדית וביטויים בטיפול בריפוי בעיסוק
(מרצה אורחת -נועה שיינין -מרפאה בעיסוק ועו"ס)
הכרת מיומנויות חברתיות בסיסיות  -אמפטיה ,הצטרפות ושימור קשר ,פתרון קונפליקטים.
זיהוי קשיים בתפקוד חברתי.
אסטרטגיות התערבות בתחום החברתי בקרב ילדים עם קשיי התפתחות ולמידה.

ההכשרה חוויתית ,מחברת בין תיאורייה ליישום קליני ,מבוססת על תיאורי מקרה וכוללת:
✓ התנסות בניתוח פעילויות בתחום העיסוק "השתתפות חברתית"
✓ זיהוי גורמים מסייעים ומגבילים בתחום העיסוק החברתי
✓ התנסות בקביעת מטרות טיפוליות לשיפור ההשתתפות החברתית ,ותכנון התערבות
מבנה 6 :ימי לימוד ,ימי ו' ,בין השעות  8:00-12:00בתאריכים,7.6.19 ,31.5.19 ,24.5.19 :
28.6.19 ,21.6.19 ,14.6.19
מיקום :מרפאת מאוחדת ,רחוב פיקא  31ראשון לציון.
עלות ₪ 795 :לחברי החברה הישראלית לריפוי בעיסוק ₪ 1095 ,ללא חברים

לרישום לחץ כאן

על המנחה :מיה דבורק עמיתה הוראה בחוג לריפוי בעיסוק ,תכנית מבח"ר של אוניברסיטת חיפה ,ומקשרת הכשרות
מעשיות .מרצה בקורסים למטפלות וסייעות בתחום הגיל הרך והחינוך המיוחד ,מדריכה הורים וצוותים חינוכייים .בוגרת
תכנית שוורץ ) (M.Aומרפאה בעיסוק (.)B.OT

