ועדת הסמכה להדרכה

תהליכי הסמכה להדרכה והכרה כמדרי /ה באיט"ה
איטה רואה חשיבות רבה בהתפתחות מקצועית של חבריה ובהסמכת מטפלי שהנ חברי
מומחי באיט"ה כמדריכי .לש כ קיימת וועדת הסמכה להדרכה המחדדת את הנהלי ועושה
כמיטב יכולתה להקפיד עליה.
המדריכי מהווי את חוד החנית בקביעת הסטנדרטי של טיפול ה   cbtבישראל .ה מלמדי
ומדריכי בתוכניות ההכשרה השונות המאושרות על ידי איט"ה ,מכשירי את הדור החדש של
מטפלי ה   CBTופועלי בוועדי השוני של האיגוד .לפי כ תהליכי ההסמכה להדרכה הפכו
בשני האחרונות לסדורי ומוקפדי יותר.
ועדת ההסמכה הנוכחית בוחנת פניות רבות לכניסה לתהלי הסמכה להדרכה ולהכרה כמדרי/ה
ועושה כמיטב יכולתה לשמור על סטנדרטי אחידי בהתא לקריטריוני שנקבעו .כל פניה נבחנת
בקפידה ומתו רצו לשמור על הסטנדרטי שנקבעו יחד ע גמישות מותאמת הנדרשת לעיתי.
תהלי ההסמכה להדרכה
שלב ראשו :כניסה לתהלי הסמכה להדרכה:
א .מטפל/ת ע ותק של  3שני כ"חבר מומחה" באיטה וע  5שנות ניסיו בטיפול קוגניטיבי
התנהגותי רשאי/ת להגיש בקשה להתחיל בתהלי הסמכה להדרכה.
ב .מטפל/ת שהתקבל/ה כ"חבר מומחה" באופ חריג החל מינואר  ,2016מוזמ/ת לראיו אישי על
ידי שניי מחברי ועדת ההסמכה להדרכה  כחלק מהתהלי לקראת הסמכה להדרכה.
ג .עמידה בכל יתר הקריטריוני כפי שמופיע באתר איט"ה.
ד .על המועמד/ת להסמכה להדרכה לצר& את המסמכי הבאי:
 .1טופס בקשה לתחילת תהלי הסמכה להדרכה.
 .2המלצות משני מדריכי מוכרי באיטה על התאמתו/ה לכניסה לתהלי.
 .3חוות דעת חתומה אותה מילאו המדריכי על גבי הטפסי הנמצאי באתר.
 .4קורות חיי עדכניי.
 .5יש לציי שמות של שני מדריכי שידריכו הדרכה על הדרכה ולצר& את אישור לכ.
שלב שני :סיו תהלי הסמכה להדרכה ומעבר לסטטוס "מדרי".
 .1על המטפל/ת הנמצא/ת בתהלי הסמכה להדרכה להדרי  4מטפלי לפחות ולתת לכל
אחד/ת מה 20 /שעות הדרכה לפחות .יש לעשות תהלי זה מש שנתיי לפחות.
במידה וההדרכה נעשית בקבוצה – תחשב הקבוצה כמודר אחד ושעות ההדרכה
הקבוצתיות יחשבו רק פע אחת ולא עבור כל משתת!/ת בקבוצת ההדרכה.
 .2על המטפל/ת הנמצא/ת בתהלי הסמכה להדרכה לתת לפחות  80שעות הדרכה.

ועדת הסמכה להדרכה

 .3על המטפל/ת הנמצא/ת בתהלי הסמכה לקבל הדרכה על הדרכה משני מדריכי לפחות,
 20שעות מכל מדרי/ה סה"כ  40שעות הדרכה על הדרכה.
 .4בסיו התהלי יוגשו על ידי המועמד/ת המסמכי הבאי:
א .רשימת המודרכי ופרוט שעות ההדרכה על גבי הטופס הנמצא באתר.
ב .חוות דעת משני המדריכי/ות שנתנו הדרכה על הדרכה על גבי הטופס הנמצא באתר.

אנא זכרו כי עבודת הועדה נעשית בהתנדבות ובכובד ראש והמנעו מהגשת בקשות שאינ עומדות
בקריטריוני.
ועדת ההדרכה מאחלת לכל המועמדי למידה הנאה והצלחה בתהלי.
בברכה
נעמי דות  יור הועדה
נירה שמואלי
דר ארנו רולניק
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