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עמדת האגודה לגבי מי הוא מדריך מוסמך

הדרכה מקצועית בתחום הפרעות בתקשורת – חשיבה קלינית תלוית הקשר.
הדרכה היא תהליך חינוכי מתמשך המאפשר למודרך למידה חדשה תלויית הקשר.
הדרכה יעילה ואיכותית היא בעיקרה חשיפה וגילוי הידע כדי לאפשר למודרך לגבש את אישיותו המקצועית ולהעמיק את הידע
המקצועי שלו בתחומים השונים .זהו תהליך הדרגתי ואיטי בו גם על המודרך מוטלת האחריות כלפי התפתחותו המקצועית .על
המדריך מוטלת האחריות לאפשר למודרך להביא לסביבת ההדרכה :קשיים ,התלבטויות ,מחשבות והתנהגויות אשר יאפשרו
למודרך לחוות שינוי בדפוסי העבודה הקלינית וכן התבוננות פנימית על התנהגויות קליניות שלו במצבי טיפול שונים.
הדרכה יעילה ואיכותית היא בעיקרה:
 .1שיפור שיתוף ותכלול בין ידע קליני מחיי היום יום וידע אקדמי
 .2תמיכה ועידוד יכולות ומיומנויות  -לאפשר תובנות חדשות ,העלות שאלות ,תהיות ומחשבות הקשורות בהיבטים קליניים.
 .3לשכלל את יכולת ההסבר מבוסס ראיות ) )clinical reasonnigלגבי מהלכים שנבחרו על ידו בעת הטיפול.
.4

לאפשר למודרך לגבש את אישיותו המקצועית ולפתח את היכולות הקוגניטיביות והרפלקטיביות שלו.

על המדריך להיות בעל ידע בתחומים:
 .1יחסי גומלין בין תוכן ותהליך בתחום של הפרעות בתקשורת
 .2מיומנויות לניהול שיח הדרכתי – המשגות מתחום חקר השיח ומתחם הייעוץ
 .3מושגי יסוד בדינאמיקה והתפתחות של קבוצות
 .4סוגי קבוצות (קבוצות הדרכה ,הדרכה ,הדרכה של צוות רב מקצועי ,למידת עמיתים ללא מנחה)
 .5פיתוח חשיבה קלינית רפלקטיבית ברמת הפרט וברמת הקבוצה
 .6התבוננות באינטראקציה שבין המודרך והמטופל
 .7תלת שיח מדריך – מודרך – מטופל  :תהליכים מקבילים ,תוכן גלוי לעמת תוכן סמוי
 .8הבנת מצבי קושי ותקיעות בהדרכה ודרכים יצירתיות להתערבות ,התמודדות עם התנגדות ,גיוס אמפטיה.

התנאים הנדרשים ממדריך –
מאחר ובשנת  1025אין עדין מספיק מדריכים מוסמכים אין אפשרות לקיים את הדרישה לקיום התנאים
כפי שהם מוצגים בשלב ב' .מכאן ששלב א' הינו שלב מעבר.
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א.

שלב א' – שלב מעבר


קלינאי תקשורת בעל "מספר תעודה" שהונפק על ידי משרד הבריאות



חמש שנות עבודה במקצוע.



חברות באגודה הישראלית של קלינאי התקשורת.



נסיון בהדרכה ,ותק ועמדת ניהול בכירה (אפשרות  Aאו אפשרות :)B

 .Aהכשרה בתחום ההדרכה :סיים קורס הדרכה של אגודת קלינאי התקשורת ,או השתתף בקורס למדריכי סטודנטים באחד
מבתי הספר להפרעות בתקשורת ,או בוגר קורס הדרכת קבוצות ,או בוגר קורס בהדרכת הורים.
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בעלי תואר שני או דוקטורט עם ותק של  10שנים לפחות המכהנים כמנהלים בכירים במרכזים/קליניקות ואשר מדריכים
באופן קבוע קלינאי תקשורת בשבע השנים האחרונות .חברי קבוצה זו ידריכו רק בתוך סביבת העבודה בה הם מכהנים
כמנהלים בכירים.

ב.

שלב ב' (יישום על פי המלצה של ועדת הדרכה לוועד האגודה)
 קלינאי תקשורת בעל "מספר תעודה" שהונפק על ידי משרד הבריאות
 בעל תואר  MAלפחות
 שבע שנות עבודה במקצוע
 הכשרה בתחום ההדרכה :תעודת מדריך מוסמך מטעם האגודה:
 .1קורס בשני שלבים :שלב א'  +קורס מתקדם (שני השלבים באחריות אקדמית
האגודה) ,או
 .2קורס למדריכים קלינים  +קורס מתקדם (באחריות אקדמית שלהאגודה) .או
 .3קורס דומה שהינו על פי מתווה שהוגדר על ידי אגודת קלינאי התקשורת.

הערה :בכל אחת מהאפשרויות הקורס יכלול לפחות  220שעות לימוד.
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