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 התכנסות וכיבוד קל19:15
: דברי פתיחה110:00
 מנהלת מרכז מפנה וביה"ס- ד״ר חנה אלונים
אילן- אוניברסיטת בר,למטפלים בגישת מפנה

Challenging behaviours in the early years:
Whose problem is it? Educational considerations
for early identification and intervention
♦ What is challenging behaviour in early years settings?
♦ What is the role of our own personal and professional
attitudes in defining and identifying challenging
behaviours?
♦ What is the role of early years curricula, and learning
and teaching approaches in preventing or accentuating
challenging behaviours?
♦ How important are these issues in the early
identification of and intervention for challenging
behaviours?
This talk intends to shift attention from the child,
as the focus or source of challenging behavior, on to
the context of early years setting and the adults who
organize the setting and implement early years curricula.
MD

ד”ר יורם זנדהאוז

. נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד,מומחה לרפואת ילדים
 יועץ בכיר.חבר החוג לחינוך רפואי באוניברסיטת תל אביב
בנוירולוגיה התפתחותית ובאבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז
במספר מוסדות בריאות בארץ
Enviromental and Neuro-developmental aspects The impact on violence in toddlers
 שתי מילים בעלות משמעות עמוקה,אלימות ואגרסיביות
י.בהקשר הסביבתי הפועל על התפתחות המח
ילדים מתפתחים תוך כדי אינטראקציה מתמדת בין המטען
הגנטי שהם נושאים והשפעת הסביבה (כחלק מהאפיגנטיקה)י
NATURE & NURTURE
 פנוטיפים התנהגותיים מיוחסים.הן מילות המפתח בהתפתחות
למטען הגנוטיפי בתסמונות מסוימות אולם יש גם דפוסים
התנהגותיים שנוצרים בעקבות ארועים טראומטים או מאפיינים
י. שמקורם פנימי או חיצוני,התנהגותיים שהילד גדל עימם
,מכלול הגורמים מתבטא בסופו של דבר בהתנהגות הבוגרת
י.אולם שורשיה בילדות המוקדמת

 פרופ' תאודורה פאפאתאודורו: הרצאה10:15
""התנהגות מאתגרת בגיל הרך
 הפסקה11:30
 ד״ר יורם זנדהאוז: הרצאה112:00
- גורמים סביבתיים ונוירוֿהתפתחותיים
השפעתם על התנהגות אלימה בילדות המוקדמת
 ארוחת צהריים113:30
 פרופ' תאודורה פאפאתאודורו-  סדנא14:15
 סיום16:00

Program
9:15

Assembling & Refreshments

10:00 Opening:
Dr. Hanna Alonim - Head of the Mifne Center
and school of therapists Bar-Ilan University
10:15 Prof. Theodora Papatheodorou h
Challenging behaviours in the early years
11:30 Break
12:00 Dr. Yoram Sandhaus
Environmental and Neuro - developmental
aspects - The impact of violence in toddlers
13:30 Lunch
14:15 Workshop - Prof. Theodora Papatheodorou
16:00 End
תרגום סימולטני לעברית

