
                     

                                                                                             

 

 

 

                                                                                          
           

 

 :לוגים בישראל מודיעות על פתיחתאגודת ניצן בשיתוף עם הסתדרות הפסיכו
 

 התכנית הדו שנתית התשיעית להכשרת אנשי מקצוע באימון הורים
 "Parents Coaching "- לילדים עם ליקויי למידה והפרעת קשב

 ) Evidence Based(הצלחת התוכנית הוכחה במחקר  
 

 יעוץ מקצועי        
ההורה "מחברת הספרים . מנחת קבוצות הורים ומאמנת הורים, יתיועצת חינוכ, לית אגודת ניצן"  מנכ-ר מלי דנינו"ד

 .מפתחת שיטת האימון, )2011" (המדריך לאימון הורים"ו) 2007" (כמאמן
 

 התוכנית מיועדת
בעלי רקע וניסיון בעבודה , מורים ואנשי מקצוע מתחום החינוך, עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים, לפסיכולוגים
 . והפרעת קשב המעוניינים ללמוד לאמן הורים לילדים עם ליקויי למידה, והפרעת קשב דהלמי בתחום ליקויי

     התכנית מומלצת לפסיכולוגים המעוניינים להתמחות בעבודה עם הורים לילדים עם ליקויי למידה והפרעות קשב     

 

 מטרות התוכנית
בשילוב הקניית ידע תיאורטי בנושאי הורות , ת קשבוהפרע להקנות מיומנויות באימון הורים לילדים עם לקויי למידה

 .ומשפחה והתייחסות המתמקדת בהתמודדותם של הורים אלה עם ילדיהם בבית ובבית הספר
 

הורים שהשתתפו בתוכנית אימון ההורים שיפרו באופן משמעותי את יכולת , על פי  ממצאי מחקר רחב היקף
 . התמודדותם ההורית

 

 נושאים מרכזיים
  בטיפול משפחתי סוגיות ♦
  עם התמחות באימון הורים-הכשרה מקצועית באימון ♦
 איש המקצוע כמאמן הורים ♦
 )להורים" חדר כושר("אימון משימתי  ♦
 ילד-תקשורת מקרבת בדיאלוג הורה ♦
  לקויי למידה והפרעת קשב ♦
 

 מרצים
 .שלום רותם, מורניצן , מיכל מולדבסקי, ר תמי מוזס"ד, ענת כצנלסון, ר מלי דנינו"ד, ר חביבה אייל"ד
 

     . שעות120בכל שנה , שנתית-תוכנית דו :היקף התוכנית
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 תעודת מאמן הורים בדגש על הורים לילדים עם ליקויי למידה והפרעת קשב  ההשתתפות בתוכנית מקנה
 .של אגודת ניצן

 .%10תינתן הנחה של ,  לנרשמים החברים בהסתדרות הפסיכולוגים* 
 :לפרטים נוספים

 ז הארצי של אגודת ניצן ומנהלת התוכנית פסיכולוגית המרכ, ענת כצנלסון
 org.nitzancenter@anat: ל"או באמצעות דוא, )218 (03-5372266'  טל

 www.nitzan-israel.org.il: אתר ניצן


