החברה הישראלית לריפוי בעיסוק מציגה:

קורס חשיבה רגשית על טיפול התפתחותי בריפוי בעיסוק
הקורס פונה למרפאה בעיסוק מהתחום הפדיאטרי ,שמסתקרנת ומתעניינת במרכיבים הרגשיים שבתוך טיפול
ריפוי בעיסוק התפתחותי .מרפאה בעיסוק שמחפשת להעמיק את הידע שלה בהבנת המהלך הרגשי של הילד
שמגיע לטיפול ,החוויה של הורה לילד עם קושי התפתחותי ,מה שקורה ביניהם ומה שנכנס איתם לתוך חדר
הטיפול.
בקורס נכיר תיאורטיקנים שעוסקים בהתפתחות הרגשית מינקות ועד בגרות כמו ויניקוט ,מרגרט מאהלהר
וקוהוט .נחשף לתיאוריות על הורות ,התקשרות ותובנה הורית .את כל התיאוריות נחבר לילד עם העיכוב
ההתפתחותי ולהוריו ,למערכת היחסים ביניהם ולאופן שבו הם מגיעים למפגש איתך – המרפאה בעיסוק.
נתייחס אליך המטפלת – אילו רגשות מתעוררים בך במהלך הטיפול ,איזה שימוש את יכולה לעשות ברגשות
האלו שלך כדי לקדם את הטיפול ,להבין טוב יותר את הילד ואת ההורים.
מטרת הקורס היא לפתח את ההתבוננות והחשיבה הרגשית שלך כמרפאה בעיסוק בתוך טיפול התפתחותי.
בפעם הבאה שתתקלי בהתנגדות בטיפול – חוסר הגעה עקבית לטיפול ,איחורים ,חוסר שיתוף פעולה של
ההורים או הילד ,תוכלי לחשוב על המקרה עם כלים רגשיים ולעשות שינוי בתוך החדר .תשכללי את השימוש
באמפתיה ,את זיהוי החוויה הרגשית של הילד והוריו ,תביני יותר מושגים כמו העברה והעברה נגדית שיסייעו
לך לפעול בדרך קצת אחרת.
ההתבוננות והחשיבה הרגשית יעזרו לך להניע טיפולים "תקועים" ולאפשר לילד להיתרם מטיפול של ריפוי
בעיסוק ,ולא לוותר עליו בגלל הקושי הרגשי ,וכך לחוות חווית הצלחה והעצמה דווקא בתחום הקושי!
אמצעי למידה:
הרצאות ,תיאורי מקרה ,סרטונים.
מבנה:
 3מפגשים בתאריכים14.07.2019 ,7.07.2019 ,30.06.2019 :
שעות .16:00-19:30 :סה"כ  12שעות אקדמית.
מיקום:
בית הספר לריפוי בעיסוק בירושלים ,הדסה הר הצופים
מנחה :נועה שיינין ,מרפאה בעיסוק ועו"ס קלינית
בעלת ניסיון עשיר בעבודה התפתחותית ובטיפול רגשי עם ילדים והורים .עבדה בעבר במכון להתפתחות
הילד ,במעון שיקומי בתחום התקשורת ובמכון פוירשטיין .כיום מטפלת בטיפול רגשי בילדים ומבוגרים
בקליניקה פרטית בירושלים.
עלות בהרשמה מוקדמת (עד :)1.6.2019
 ₪ 600לחברי החברה הישראלית לריפוי בעיסוק
 ₪ 800ללא חברים

לרישום לחץ כאן

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנחה במיילnoa.sheynin@gmail.com :

