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   הכשרת מנחים התנהגותיים חינוכייםשם הקורס:  

 

 M.S.W טל מימון  : המרצה

כחל  שפעלה  גבוהים"  "אילנות  תכנית  את  ניהל  שניידר,  בביה"ח  הורים  להדרכת  ביחידה  ק  מטפל 

לל  "עיר  ואנשי    אמהפרוייקט הלאומי  צוותי חינוך, הורים  והדרכת  רב בהנחיה  ניסיון  בעל  אלימות". 

להתמודדות  בע   טיפול  העם  שניות  תואר  בעל  ונוער    י תנהגות.  ילדים  במגמת  סוציאלית  בעבודה 

   .לותקשורת במכללה למנה תבאוניברסיטת חיפה וסיים בהצטיינות תואר ראשון במדעי ההתנהגו

שעות )קורס  :  היקף  השעות  ירביע   בימי  יםקימת,  סינכרוני( ומקוון    פרונטליהיברידי  עד    8:30  בין 

     (ש"ש   4)שעות  112 סה"כ , 45:11

 4: שבועיותעות  ר שמספ   28: ספר מפגשים מ

ותיקים בעלי תואר ראשון    ,וקהל רחב   כלל עובדי ההוראה  :יעד   תאוכלוסיי יועצים חינוכיים, מורים 

 . ומטפלים שנות הוראה ומעלה, מאמנים בעלי רקע בחינוך  5לפחות וניסיון של לפחות 

 : ורסהק ת ומטר

ות במערכת החינוך. כמו  הגתנעם קשיי הבנה, מניעה והתמודדות  טים כלים להסטודנספק ל ס י הקור

 . קשיי התנהגותסט כלים לקיום הדרכת הורים לטובת שיפור בהקורס יצייד את הסטודנטים ב כן, 

 : מן הנושאים 

 ?יש צורך בסמכות חדשה הסמכות החדשה: מדוע •

 הבניית סמכות ההורה: מאינדיווידואליזם ובדידות לתמיכה וקהילה  •

 מניעת הסלמה והשהיית תגובה •

 שליטה על האחר ת במקום שליטה עצמי  •

 ספר בנוגע לתלמיד מאתגר פרודוקטיבית בבית המודל לניהול פגישה  •

 ה מור-ה הורה וקשר מור-בנייה ועיצוב קשר מורה •

 ורה והקשר ביניהםהצד הפסיכולוגי של הצבת גבולות: הילד הה •

 תוקפנות ושליטה בקרב ילדים והורים  •

 פסיכולוגיה התנהגותית: כיצד לחזק ולהעניש  •

 וחיזוק הביטחון העצמי, ההערכה העצמית ותחושת המסוגלות של הילדים   טיפוח •

 התמודדות עם כעסים  •

 בקר בבית? סגנונות שונים לעבודה בתוך הביתוץ ולביקורי בית: מתי נכון לצאת מחדר הייע  •
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 חובות הקורס:  

 . ועבודה מסכמת  נוכחות פעילה 80% חות לפ

 

 באתר.   עמוד הקורסעים בי מופ  סיוםהפתיחה וה מועדי 

  ד לעמו   נכנסים)  PDF  -עמוד הקורס כשמור את  ל יש  במשרד החינוך,  לצורך הגשת הקורס לגמול  

  : , ובהגדרת המדפסת יש לבחור את האפשרות'הדפס'  בוחרים , בתפריט או בקליק ימני  באתר היחידה  הקורס

 פורטל. ב סילבוס המוגש פו לולצר "(PDF  -"שמירה כ

 

 


