'מדברים אוטיזם'
תמורות בטיפול חינוך ומחקר
לזכרו של ד'ר בוב זימין

קול קורא

אנו שמחים להודיע על קיומו של הכנס השנתי

"מדברים אוטיזם"  2018הכנס יתקיים בימים חמישי ושישי בתאריכים  11.10.18ו12.10.18-

זו השנה ה  16ברציפות שהכנס יעסוק בחיבורים בין תיאוריה וקליניקה ,חינוך וטיפול ,מחקר
והתפתחות ויהווה הזדמנות ללמידה מעשית ובלתי אמצעית בין מטפלים ,אנשי חינוך ,אנשי רפואה,
משפחות ,ואנשים על הספקטרום האוטיסטי.

גם השנה בכנס ,לצד ההרצאות במליאה ,נעמיק את החקירה והלמידה הפעילה דרך חווית
ההתנסות וההשתתפות בסדנאות מגוונות בנות מספר שעות המיועדות למספר קטן של משתתפים.
הסדנאות מיועדות להתנסות בכלים מעשיים או תיאוריים הנוגעים למפגש הקליני/חינוכי עם אנשים
על הספקטרום האוטיסטי.
לפניכם מספר רעיונות אפשריים לנושאים לכתיבת הצעות ל 'מדברים אוטיזם' -

מחקרים חדשים הנוגעים לאבחון ,חינוך וטיפול
עתידנות ואוטיזם
יצירה ויצרנות על הרצף
חושבים ומתנהלים "מחוץ לקופסא"
פיתוחים חדשניים לטובת אוכלוסיית הספקטרום
אמונה תקווה ואהבה במגע עם אנשים על הרצף האוטיסטי.
אסטרטגיות ניהול מקדמות במסגרות טיפול וחינוך לילדים על הרצף האוטיסטי
מסגרות/תוכניות טיפול וחינוך מיוחדות או ו חדשניות.
תוכניות ליווי ותמיכה לאוטיסטים בוגרים

אחרי גיל ...21בתים לחיים
טיפולים אלטרנטיביים בילדים/בוגרים על הרצף האוטיסטי
על דרכי התמודדות עם סבל בקרב משפחות לילדים על הרצף האוטיסטי .
'מי אני ?' כיצד מתבגרים אוטיסטים רואים את עצמם ?
שילוב של משחק על היבטיו השונים בטיפול באנשים על הרצף (פסיכודרמה ,קבוצות משחק)
טיפולים קבוצתיים באמצעות הבעה ויצירה .
תיאורי מקרה של טיפולים קבוצתיים  ,וזוגיים.
קבוצת הלומדים בכיתה-סוגיות בלימוד במסגרות חינוכיות.
חדשנות וחידושים בתכניות לימודים או דרכי הוראה לילדים על הרצף האוטיסטי.
סיפורי שילוב מיוחדים.
שילוב היחיד בקהילה-גילאי גן ,ביה"ס יסודי ותיכון.
שילוב בוגרים בקהילה-שירות צבאי ,השמה מקצועית.
גילוי עצמי וסנגור עצמי.
המפגש של היחיד בקהילה היומיומית (תנועות נוער /חוגים /מרכזי קניות)
קבוצות תמיכה למיומנויות חברתיות.
קבוצות מיוחדות.
המשפחה לילד עם  ASDכקבוצה מתפתחת.
מי מטפל במטפל?
הדרכה על הדרכה של מטפלים על הספקטרום.
קבוצות תמיכה וצמיחה למטפלים.
שחיקה לעומת גדילה.
מקורות הזנה וגדילה של מטפלים.
הכלה ,החזקה וטיפוח של צוותים.
"זמן מחצית אורך החיים" תחלופה של אנשי צוות ,משמעויות ומניעה
יישום חדשני לגישה טיפולית
קהל היעד:
מרפאים/ות בעיסוק ,קלינאי/ות תקשורת ,מטפלים/ות באומנות ,בתנועה ובמוסיקה ,עובדים
סוציאליים ,פסיכולוגים/יות ,רופאים/ות ,פיזיוטרפיסטים/ות ,מנתחי/ות התנהגות ,אנשי חינוך ,הורים,
בוגרים על הספקטרום האוטיסטי .

הגשת תקצירים:
אנשי מקצוע מכל מסגרות הטיפול ,החינוך והמחקר העובדים עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי,
בוגרים על הרצף ,ובני משפחה מוזמנים להגיש הצעות ותקצירים להרצאות בנושאים הרלוונטיים.

הנחיות להגשת תקצירים ל -הרצאות:

כותרת בעלת שתי שורות בגופן אריאל  ,16מודגש:

שורה ראשונה :שם ההרצאה  +כותרת משנה

שורה שנייה :שם המרצה/מרצים/מנחה/מנחים ,תואר ,ומקום עבודה ,טלפון וכתובת
דוא"ל להתקשרות.

תוכן :הנושאים שיוצגו במהלך ההרצאה ,תאור של התוכן והחומר הביבליוגרפי עליו היא מתבססת.

התקציר הראשון ,יוגש ,באורך  A4בקובץ  , WORDגופן אריאל  12ובמרווח של  1.5בין השורות.
במידה והרצאה תוצג בכנס ,יצורף התקציר לספר התקצירים של הכנס  -אנא הקפידו על הגהה ועל
הוראות ההגשה.

הנחיות להגשת תקצירים ל -סדנאות:

לסדנאות הנכם מתבקשים לשלוח שני נוסחים ,אחד לחוברת התקצירים ושני מקוצר לפרסום בהזמנה
לכנס

תקציר לחוברת תקצירים :כאמור בהנחיות להגשת תקצירים להרצאות

תקצירים לפירסום בהזמנה :כנ"ל ובאורך של  100מילים בלבד .תקצירים אלו יופיעו בהזמנה.

תוכן :תתי נושאים שיוצגו במהלך הסדנה תיאור של התוכן והחומר הביבליוגרפי עליו היא מתבססת
(ביבליוגרפיה תופיע בתקציר לחוברת תקצירים בלבד) .

את התקצירים ניתן לשלוח עד לתאריך 15.6.18 :לכתובת:Autism.confer@gmail.com:

בברכת בריאות והצלחה,

לאה רחלי יעקב ,מרפאה בעיסוק יו"ר הכנס ומנהלת מקצועית

גילה גולדנברג ,מפיקה

וחברי הועדה המארגנת

