
 

 

 המכללה האקדמית לחינוך
  ש דוד ילין"ע

 

 

 ™"הקשר המגדל –אייכה "תכנית להכשרת אנשי חינוך בשיטת 

 

מומחה  ,ר איתן לבוב"ה על ידי דחינוכית פורצת דרך שפותחוהיא שיטה טיפולית  ™"שיטת אייכה"

 .של הילד והמתבגר בהכשרתו פסיכיאטרו פסיכואנליטיקאי, לטיפול ילדים באמצעות הדרכת ההורים

חברתיים  ,רגשיים ,חינוכיים, התפתחותייםקשיים קשת רחבה הולכת וגדלה של מענה ל תספקמשיטה ה

 .של ילדים ובני נוערולימודיים 

למצוקות ולבעיות מקור וכ" אובדן כיוון"בתפקידו הקריטי של המושג בבסיס השיטה מונחת ההכרה 

 .הצעירה הומחריפות באוכלוסייתפקוד הולכות 

שפה " ,מכבדתובהירה , ערכית ,מיוחדת השפואנשי המקצוע המחנכים  ,אנו מעמידים לרשות ההורים

באופן דרמתי את התפתחות הילד בכוחה של השפה המגדלת לקדם , לאור ניסיון רב שנים. "מגדלת

 .להצמיח את כוחותיו הבריאיםו

 

 : דו שנתיתהיא תכנית ה

 "אייכה"ייעוץ במערכות חינוך בשיטת  –' שנה א

 ". אייכה"לקבוצות הורים בשיטת חינוכי ייעוץ  –' שנה ב

 

 הורים ואיננה תחליף למסלול הכשרה ת וקבוצחינוכי של  ייעוץירה את הלומדים להתכנית מכש
 .פרטנית או טיפולית ת הוריםלהדרכ

 חינוכי לקבוצות הורים לעמוד בתנאי הבטחת  על בוגרי התכנית שיעסקו באופן מקצועי בייעוץ
 ". מרכז אייכה להורות מגדלת"איכות של 

 –אייכה "הוגה ויוצר שיטת , פסיכואנליטיקאי, פסיכיאטר ילדים ונוער, ר איתן לבוב"ד: יועץ אקדמי

 ".הקשר המגדל

בהדרכת הורים ובהכשרת , בעלת ניסיון בטיפול. פסיכולוגית קלינית מומחית, רונית בן דב חנוך :מרכזת

 .צוותים חינוכיים ובהובלתם

מרכז אייכה להורות "רונית בן דב ומורים בכירים נוספים מצוות ' גב; ר איתן לבוב"ד: סגל המרצים

 ".מגדלת

ש "ש 5לימודים עיוניים וסדנאות בהיקף של : הזאתפי החלוקה -על, (שעות 803)ש "ש 11 :היקף הלימודים

 .  'ש בשנה ב"ש 1התנסות מעשית בהיקף של ; בכל שנה

 .שנתיים אקדמיות: משך הלימודים

 .וסדנאות מרוכזות במהלך השנה 00:00–10:00ימי שני בין השעות : המועד

 .   יועצים חינוכיים ואנשי חינוך מנוסים, מנהלי בתי ספר: קהל היעד

 :מטרות הלימודים

  הקניית כלים אפקטיביים להשפעה על התפתחות מיטבית של ילדים ובני נוער גם במצבים של

 לימודיים ,חברתיים, חינוכייםשיש בהם כדי לתת מענה לקשיים , התבצרות והיעדר שיתוף פעולה

 .התפתחותייםו

 דת ועוצמתיתמכב, בהירה, שמהותה הינה תקשורת ערכית, "שפה מגדלת", הכרת שפה חדשה ,

 .הילד ההתפתחות ואת צמיחת הכוחות הבריאים שליש בה כדי לקדם את ש



 

 

 :תוכני הלימודים

 הפסיכולוגיהו ם ההתפתחותקורסים תאורטיים בתחו; 

 גישות מרכזיות בהדרכת הורים בישראל; 

 מושגים מרכזיים בעבודה קבוצתית; 

 "מעשייםשימושים , כלי אבחון, הבסיס הרעיוני –" השפה המגדלת; 

 באופן אישי" שפה המגדלת"התנסות חווייתית בשימוש ב –' סדנת התנסות שנה א;  

 ליווי והדרכה של הלומדים בעבודה המעשית עם מורים או הורים –' סדנת התנסות שנה ב. 

 

 .פה ובכתב-ריאיון אישי בעל; תואר שני: תנאי קבלה

 : שכר לימוד

 (.ושירותים נלוויםלא כולל דמי הרשמה )₪  0,500 :'שנה א

  (. לא כולל שירותים נלווים)₪  0,500: 'שנה ב

ש דוד ילין "למסיימים את חובותיהם בתכנית תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע: תעודה

  ".מרכז אייכה להורות מגדלת"ו

 .פי התקנות של משרד החינוך-על :גמול השתלמות

 פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים * 

 
 

 :ייעוץ והרשמה, לפרטים

 ש דוד ילין"המכללה האקדמית לחינוך ע, בית הספר ללימודי המשך

 , 00-0537500: טלפקס; 00-0537551; 00-0537503: 'טל

 . www.dyellin.ac.il: אתר המכללה, hemshech@dyellin.ac.il: ל"דוא
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