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נובמבר 7102
הדרכה מרחוק  -אגודת קלינאי התקשורת

שלום רב,
האגודה רואה חשיבות רבה בפיתוח המקצועיות של הקלינאים בארץ ,על כן יוצא לדרך
פרויקט חדש בתחום ההדרכה.
מטרת הפרויקט היא לאפשר לקלינאים בתחילת דרכם לקבל הדרכה מקצועית ממדריכות
מוסמכות בסביבה מקוונת שאינה תלוית מקום.
בשלב הראשון ,מובילות את התהליך חמש קלינאיות שהן מדריכות מוסמכות .כל מדריכה
תדריך קבוצת הדרכה שבה ארבעה קלינאים .לכל אחת מהמדריכות תחום מסוים אשר
בהקשר אליו תינתן ההדרכה .כאמור ההדרכה מיועדת לקלינאים בתחילת דרכם המקצועית,
בעלי לא יותר מ  5שנות ניסיון.
לכל קבוצת הדרכה ,הסדרה תכלול  5מפגשים .כל מפגש ימשך שעה וחצי.
מבנה הפגישה ותכניה (כמו תדירות המפגשים ,מועד המפגשים ונושאי המפגש) יקבעו על
ידי המדריכה בהתייעצות עם קבוצת המודרכים.
המחיר למשתתפים בהדרכה 251 :ש"ח לכל סדרה לחבר אגודה ( 0511ש"ח למי שאינו
חבר) .הרישום יתבצע דרך אתר האגודה (השתלמויות) או בטלפון למשרדי האגודה.
התשלום למדריכות יבוצע על ידי האגודה.
המדריכות הן:
 .0דועא ותד )MA( :מדריכה מוסמכת מטעם האגודה ,עובדת במשרד החינוך ומדריכה
במתי"א כרמל וחוף וכן בקליניקה פרטית .מטפלת בעברית ובערבית.
 הדרכה בנושא :שיבושי היגוי ,ליקויי דיבור בערבית -אבחון ,טיפול והדרכת
הורים .התמקדות במגזר הערבי.
 .7שירלי קפלן ( )MAמדריכה מוסמכת מטעם האגודה ,מנהלת מיח"א באר שבע,
מדריכה ומומחית תחום  ASDבמשרד החינוך.
 הדרכה בנושא :טיפול בילדים משולבים על הרצף האוטיסטי בגילאים
הצעירים.
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 .3חווה מיכאליס רמון ( )MAמדריכה מוסמכת מטעם האגודה ,לאורך שנים עבדה
בגנים שפתיים ובכיתות של לקויי למידה וכן עובדת בבי"ס לחנ"מ עם ילדים בעלי
מוגבלות שכלית.
 הדרכה בנושא :בניית פרויקט עבודה גני – כיצד ליצור תהליך טיפולי
במסגרת פעילויות בגן.
 .4מלי קצב הנדלמן ( )MAמדריכה מוסמכת מטעם האגודה ,בוגרת קורסי ,Prompt
עבדה  00שנה בבי"ח אלין כראש תחום ומטפלת בילדים עם צרכים שיקומיים.
מדריכת קלינאיות ומרכזת תחום תת"ח במתי"א מעלה והר.
 הדרכה בנושא :טיפולי שפה ,היגוי ודו לשוניות.
 .5לאה טל ( )MAמדריכה מוסמכת מטעם האגודה ,אחראית קלינאיות מחוז דרום-
מכבי -התפתחות הילד ,עוסקת לאורך השנים בטיפולים בילדים צעירים.
 הדרכה בנושא :טיפולי שפה בגילאים הצעירים.

נשמח שתרשמו את עצמכם להדרכה עם אחת המדריכות ...וודאו שאתם חברי אגודה...
הרישום לקבוצות הוא בשיטת כל הקודם זוכה .כאמור יש  4מקומות בכל קבוצה.
הנחיה טכנית לגבי התחברות לשיחת הועידה למפגש ההדרכה ,תשלח אליכם לאחר
שתהליך הרישום והתשלום יסתיים.
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