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 מותקורס לגמול השתל

 סנגור וייצוג עצמי של בני נוער עם מוגבלות
 MSW, מאיה גולדמן: מנחה

עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית, מדריכת עו"סים ורכזים במסגרות חינוך, תעסוקה 

 ודיור, מרצה במכללת דוד ילין, מייסדת מרכז "קשר" ומנהלת שותפה של "אכוונה". 

 רציונל הקורס

הוא , סינגור עצמי היא פעולה שבה האדם מדבר בעד עצמו ומייצג את האינטרסים האישיים שלו

 . יו ומבטיח שיסופקו לו השירותים המתאימיםמגן על זכויות

וריצוי ובעקבות באחרים וסביבתם משמרים מצבים של תלות פעמים רבות צעירים עם מוגבלות 

 לסנגור וייצוג עצמי.נעדרים את הידע, המיומנות והמוטיבציה כך הצעירים 

בבני נוער את אנשי מקצוע העובדים עם נוער עם מוגבלות הם גורמי מפתח שיכולים לפתח 

המוטיבציה ולהקנות להם את הידע והמיומנויות הדרושים לשם כך, ולהוביל בתוך השירותים 

 השונים תפיסה שמעודדת ומאפשרת לבני הנוער להתנסות בסנגור.

 

 מטרות הקורס

  לחשיבות מיומנויות סנגור וייצוג עצמי של צעירים עם מוגבלות להגביר מודעות 

 מיומנויות סנגור וייצג עצמי אצל בני נוער עם מוגבלותפיתוח לכלים  להקנות 

 

  נושאי הלימוד

 סנגור וייצוג עצמי 

 מקום המשפחה בתהליך פיתוח מיומנויות סנגור 

 עצמי וייצוג נגורס מיומנויות בפיתוח המקצוע איש של תפקידו בירור 

  ישומיים לפיתוח מיומנויות ייצוג עצמי בעבודה עם בני נוער עם מוגבלות כלים 

 

  -הוראהפירוט דרכי וכלי 

 , סדנאות ולמידת עמיתים הקורס ישלב הרצאות )מנחת הקורס ומרצים אורחים(
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 ביבליוגרפיה

 ( .מדברים בעד עצמם. סנגור עצמי של חומדים עם לקויות למידה. הוצאת 2004קוזמינסקי, ל )יסוד 

 

 

  חובות הקורס

 .בכל מפגשי הקורס 100% נוכחות חובת

 

 יעדקהל 

 ני נוער וצעירים עם מוגבלותבאנשי מקצוע מתחומי החינוך והטיפול העובדים עם 

 

 הקורס נהבמ

  .9.00  – 14.45 בין השעות 8.3.2016  -החל מ ,לשבועאחת  שלישי ימיב ,מפגשים 8

 

  מיקום

 , רמת גן.1, בית אבגד קומה  5ולמידה אשלים, רח' ז'בוטינסקי  מרכז ידע

 

 עלות 

 ש"ח 900

 

 

Mayda Peer Learning Programs and educational activities are being provided 

by a generous gift of the Ken and Erika Witover Family Oyster Bay Cove,  

New York 
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