
 

 

 

 

 

 

 

 דנסטן התינוקות שפת של ההכשרה תכנית
 התינוקות בתחום מקצוע לאנשי מורחב הכשרה קורס -

 

 ?דנסטן התינוקות שפת מהי

 משמיעים לידתם מרגע התינוקות שכל גילתה ,לצלילים אבסולוטי זיכרון עם אוסטרלית אמא ,דנסטן פריסילה 

 קר ,מדי חם ,מלוכלך חיתול) בעור נוחות וחוסר גזים, תקוע גרפס, עייפות, לרעב צליל .רפלקס צלילי חמישה

 הקולות את שמשמיעים תינוקות של דוגמאות ועם הללו הצלילים בין ההבדלים של טוב הסבר עם, כעת. (מדי

 .צריך התינוק מה מיד ולדעת הצלילים את לזהות ללמוד יכולים כולם, האלה

 

 .ולידה הריון ,הורות בקורסי ומנחים התינוקות בתחום מקצוע אנשי עבור משמעותית הכשרה
 ניסיון של שנים אחרי", תינוקות עם עובדים אשר רבים מקצוע לאנשי גמורה הפתעה היא דנסטן התינוקות שפת

 הולנד, יילודים אחות, ויסר אפקה, לתינוקות דרך בעוד מקשיבה אני עכשיו, בעבודה

 עם היטב ומתחברת תינוקות עם תקשורת על הקיים לידע נוסף מרגש מימד מוסיפה דנסטן התינוקות שפת 

 ,אותה להסביר קל אשר דוקהב שיטה זוהי, ובנוסף .תינוקות עם שעובדים מקצוע לאנשי שיש הרבה האינטואיציה

  .התינוק עם הראשונים ובחודשים ההיריון במהלך בקלות מועברת היא ולכן

 

 הצרכים את בדיוק להבין שלהם היכולת לחיזוק ,העצמי לביטחון נפלא כלי זהו נולד עתה שזה תינוק עם להורים

 .לפעול ואז שלהם התינוק של

 

 דנסטן התינוקות שפת של למדריכים מורחבהכשרה  קורס
 התינוקות בתחוםעצמאים  מקצוע אנשילמטפלים ו, להורים וסדנאות קורסים למנחי מיועדת זו הכשרה

 .להורים דנסטן התינוקות שפת של סדנה באמצעות שלהם הפעילות את להרחיב שרוצים

 מובנית סדנה במסגרת דנסטן התינוקות שפת את למדל בינלאומית הסמכה תקבלו המורחב הקורס במסגרת 

 חומריכמו כן, תקבלו  .קבוצתית בסדנה או, אחד על אחד במפגש פרטית בסדנה זאת לעשות ניתן. להורים

 .דנסטן התינוקות שפת של הארצי באתר ורישום שיווקי חומר, הדרכה
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 דנסטן התינוקות שפת שלמורחב ה הקורס ועלות תוכן
 של מפגשים לושהוש מקוון קורס ספר כולל מורחבה הקורס

 .ביניהם כחודש של בהפרש וחצי כשעתיים

 שפת של שבבסיסה הרפלקס צלילי חמשת נלמדים הראשון במפגש

 .הנרחב והמחקר  דנסטן פריסילה של התגלית ,דנסטן התינוקות

 -ה את גם יקבלו המשתתפים ,המקוון לקורס לגישה בנוסף

 DVD או USB דנסטן התינוקות שפת של הצלילים לתרגול, 

 .הדרכה עזרי ותיקיית

 

 

 

 שני באמצעות השיטה את ליישם מתבקשים המשתתפים, והבחינה הקורס השלמת לאחר ,לשני הראשון המפגש שבין במרווח

 .דיווח שאלון כך על ולמלא לתינוקות הורים עם מעשיים מפגשים

 עם שלהם המעשיים המפגשים במסגרת דנסטן התינוקות שפת עם המשתתפים של בהתנסות נדון, השני המפגש במהלך

 .לעומק אותם ונלמד לתינוקות הורים

 המעשיים ההיבטים על, בקבוצות הורים עבור דנסטן שלשפת התינוקות  ללימודי סדנה בהנחיית נדון מפגש השלישיה במהלך

 .ועוד תלמידים גיוס, להנחיה כלים, הסדנה גרסאות כגון סדנה הנחיית של

   .ריבית ללא תשלומים לושהלש לחלוקה הניתנים ח"ש 2,550 -ס?  הקור עלותמה 

 

 דנסטן  התינוקות שפת של ההסכם
 , שקובע הסכם על לחתום מתבקשים המשתתפים ,דנסטן התינוקות שפת שלמורחב ה ההכשרה קורס תחילת טרם

 מכללי החורג שימוש בו יעשה לא וכי דנסטן התינוקות שפת את הורים ללמד כדי רק לשמש יכול הקורס חומר כי , היתר בין

 .הרוחני והקניין היוצרים זכויות

 ,המעשית ההאזנה ובחינת התיאורטית הבחינה ,הקורס השלמת לאחר : דנסטן התינוקות שפת של מורחבה בקורס ותתעוד  

 התינוקות בשפת להשתמש לכם המאשרת ,דנסטן התינוקות שפת להדרכת הסמכה תעודת תקבלו במפגשים וההשתתפות

 למשל כמו ,רחב ממסלול כחלק או ,עצמאית כסדנה להיעשות יכול זה .בקבוצות או פרטי באופן ,להורים סדנא להדרכת דנסטן

 . התינוק עיסוי או הנקה ,ללידה הכנה קורס

 

 של הבית באתר מוסמכים מדריכים של הלאומי למאגר תכנסו ,דנסטן התינוקות לשפת מוסמכים למדריכים שתהפכו ברגע

 .ובפייסבוק באתר המתפרסם החודשי הסדנאות וללוח ,ישראל בייבי דנסטן

 התינוקות שפת בגישת חודשים 0- 6לגילאי שינה בייעוץ הכשרה תעודת יקבלו המורחב בקורס המשתתפיםבנוסף, 

 והירגעות בגישה עדינה ומטפחת., לאחר השלמת יחידת לימוד נוספת הכוללת מדריך לשינה בריאה דנסטן

 לשפת מדריכים הכשרת. אחרים מקצוע לאנשי דנסטן התינוקות שפת את ללמד הזכות את נותנת אינה התעודה* 

 .בלבד ישראל דנסטן התינוקות שפת של הלאומית למאמנת שמורה דנסטן התינוקות

על  שמחים אנולכן , מבורכת בהחלט היא עזרה כל, הזו השפה על הפוטנציאליים ההורים כל את ליידע שואפים אנו

 !בקורס התעניינותכם 

 !תלמידינו בין לראותכם מקווה 

 , שחם שביט

 מאמנת לאומית 

DBL שפת התינוקות דנסטן 

shavit@dunstanbaby.co.il 

 050-4200410טל': 
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