עמותת אפי – אספרגר ישראל מארחת את

פרופ' טוני אטווד

הכינוס השישי :תסמונת אספרגר  ASD/היבטים של פרקטיקה ומחקר
פרופ' טוני אטווד מחבר רב המכר העולמי "תסמונת אספרגר מדריך להורים ולאנשי מקצוע" וספרים חשובים נוספים ,הוא מרצה כריזמטי
ופסיכולוג קליני בעל שם עולמי וניסיון של יותר משלושים שנות עבודה עם ילדים ,בני נוער ובוגרים עם אספרגר .פרופ' אטווד מקיים באופן
שוטף סדנאות וסדרות הרצאות להורים ,אנשי מקצוע ואנשים עם  /ASDאספרגר ברחבי העולם ,ומגיע בפעם הראשונה לישראל כאורח
עמותת אפי – אספרגר ישראל.
הסדנאות עם פרופ' אטווד יערכו באנגלית וילוו בתרגום בכתוביות לעברית

הכינוס יתקיים בימים :ג' ה 29.5.2018 -וד' ה– 30.5.2018

באודיטוריום קלצ'קין ,מוזיאון ארץ-ישראל ,חיים לבנון  ,2תל אביב.
לוח הזמנים ותוכנית :

הרשמה :

יום שלישי ה– 29.5.18
 9 :15 – 8:30התכנסות ורישום
 9:30 – 9:15ברכות קצרות

• ההרשמה הינה בנפרד לכל יום.
• הרשמה מוקדמת בהנחה עד ה. 30.4.2018 -
• הרשמה רגילה החל מה  1.5.2018וביום הכנס על בסיס
מקומות פנויים בלבד.
• הרשמה בהנחה לקבוצות מ 7-ומעלה בתשלום מאוחד.
דמי הרישום כוללים השתתפות בסדנאות ,חוברת תקצירים ,קפה
ומאפה בהפסקות ומזנון ארוחת צהריים חלבית ביום שלישי
ה. 29.5.2018 -

סדנה ראשונה ()12:30–9:30
יכולות קוגניטיביות :אופן חשיבה ייחודי ופרופיל הלמידה.
COGNITIVE ABILITIES: A DIFFERENT WAY OF THINKING AND
LEARNING PROFILE
היכולות הקוגניטיביות יוצאות הדופן הקשורות ל– ASD-LEVEL 1
(תסמונת אספרגר) יתוארו בסדנה זו תוך הדגשת הפרופיל הייחודי
של היכולות האינטלקטואליות ,קשיים בתפקוד הביצועי ,גמישות
מחשבתית ,התמודדות עם שגיאות וחוסר בקוהרנטיות מרכזית.
בסדנה יוצגו אסטרטגיות לשיפור המוטיבציה ,המיומנויות הארגוניות
וההישגים האקדמיים.

 13:30 – 12:30הפסקת צהריים
סדנה שנייה ()16:30–13:30
יחסים ארוכי טווח אצל אדם עם ( ASD-LEVEL1תסמונת אספרגר)
ובני/בנות זוגם.
LONG-TERM RELATIONSHIPS FOR A PERSON WITH ASD-LEVEL 1
(ASPERGER’S SYNDROME) AND HIS/HER PARTNER

אנשים עם תסמונת אספרגר יכולים לפתח מערכות יחסים אינטימיות
ארוכות טווח ולהיות בני זוג לחיים .בסדנה זו יוצגו קווי היסוד
המאפיינים מערכת יחסים של בוגר עם אספרגר ,הבחירה האפשרית
של בן/בת הזוג ואסטרטגיות לשיפור מיומנויות הקשר הזוגי.

יום רביעי ה– 30.5.18
 9:15 – 8:30התכנסות ורישום
 9:30 – 9:15ברכות קצרות
סדנה שלישית ()12:30–9:30
מחקרים עדכניים בלקויות הספקטרום האוטיסטי (.)ASD
(LATEST RESEARCH IN AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD
בסדנה יוצג מבחר אישי מתוך המחקר האקדמי שיש לו יישומים
פרקטיים רלבנטיים לאנשי מקצוע ,הורים ואנשים עם .ASD
המחקרים שיוצגו ייבחרו מתוך מגוון רחב של מאמרים שהתפרסמו
בשלוש השנים האחרונות ,והם ידגימו את הקשר בין ההתקדמות
העדכנית של הידע האקדמי לבין חיי היומיום של הילד ,המתבגר
והמבוגר עם .ASD

אופן הרשמה ותשלום :
 .1בהמחאות לפקודת עמותת אפי – אספרגר ישראל (ע"ר) בתנאי
שיגיעו לידי העמותה עד ה 22.4.2018 -אישית לאחר תאום טלפוני
או ע"י שליח .אין לשלוח המחאות הרשמה לכנס בדאר ישראל.
 .2באמצעות כרטיס אשראי בטלפון למשרדי העמותה בימים א-ד
בשעות  8:00עד 13:30
 .3ברישום אלקטרוני בקישור :
הרשמה קבוצתית מוקדמת לכנס

https://www.myofficeguy.com/p/aoy8v/au861/

הרשמה מוקדמת לכנס

https://www.myofficeguy.com/p/aoy8v/av45m/

לאחר ה 22 .4.2018 -לא יתקבלו טפסי הרשמה בדואר ,והמעוניינים
יירשמו במקום בהתחשב במספר המקומות הפנויים באולם.
יש לקחת בחשבון זמן המתנה של כחצי שעה בעת ההרשמה במקום.
דמי ביטול עד ה . ₪ 50 : 22.4.2018 -לאחר מועד זה ועד
 17.5.2018יגבו דמי ביטול של .₪ 100
לאחר מועד זה לא קיימת אפשרות ביטול .
דרכי הגעה:
בתחבורה ציבורית :דן ;45 ,25 ,24 ,13 ,7 :אגד,270 ,171 ,128 :
 ;271קווים ,94 :אפיקים ,121 :אקספרס.604 .
רכבת :תחנת האוניברסיטה.
חניה בתשלום :חניון המוזיאון  ₪ 25ליום.
עמותת אפי אספרגר ישראל

Israel Asperger & HFASD NGO
טל' | 03-5446046 :ת.ד ,6757 .ת"א 61067
מס’ עמותה | 58-038-467-5 :פייסבוק :אפי אספרגר ישראל
effie.israel@gmail.com | www.asperger.org.il

