
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 שעות(  6)מודולה  עבודת צוות וטיפוחקידום ה: סימולצי   שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 :  מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

(.ההתמקדות ביכולות מיטביות של Well Beingהלמידה בימי הקורונה חידדה את החשיבות לשלומות של הגננות )

כיצד ליצור תחושת  -נותקיבלה תאוצה בימים אלו וחידדה את הדילמות הקיימות עבור הגנ הגן,הגננת לניהול צוות 

כאשר הסביבה הבסיסית נשמטת? איך שומרים על קשרים אישיים  אין עקביות, כש במיוחד בתקופת שינויים שייכות

מחיי היומיום בגן ,מאפשרות דיון    אמתיותסיטואציות  ותמדמבמודולה זו   ותימולציהס? ומקצועיים בין אנשי הצוות

רגשיים  חברתיים ה וסודיות מקצועית. חשוב לשלב היבטים קפתוח בסביבה בטוחה ותומכת ,תוך שמירה על אתי

שי והבניאיבהתפתחות המקצועית של גננות ולהשפיע באמצעותם על הוראה מיטיבה שתשלב את המימד האישי 

עד כמה מיומנויות רגשיות וחברתיות תורמות להתמודדות עם ים קונפליקטים בעבודת צוות ממחיש .בעבודת צוות

 אתגרי התקופה והינן מפתח להצלחה, למניעת שחיקה  ומיצוי פוטנציאל אישי וצוותי . 

הינו המענה לצורך זה ומהווה את תכליתו  SEL-רגשית  חברתית למידה, עבודת צוותקידום וסימולציות לטיפוח 

 . בעבודת צוות תמיטיביתקשורת לקידום המרכזית של סימולציות 

 

 

 גננות  : קהל היעד •

  שעות  6מודולה של  : היקף ומבנה הקורס •

  2  : מס' מפגשים •

  ראשון   : יום הקורס •

  12/12/2021  : מועד פתיחה  •

 חנה מאזוז   מרצה הקורס:  •

פי דרישות  -משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על  80%חובת נוכחות לפחות   : דרישות הפיתוח המקצועי •

 ההשתלמות 

 טרות מסגרת הפיתוח המקצועי מ
 העצמה ותמיכה בצוות הגן   •

 התבוננות ומוכנות רגשית   •

 באמצעות סימולציות מחיי היומיום בגן    במצבי דילמה וקונפליקט  sel פיתוח חוסן פנימי ולמידה של מודל ה •

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשי פרקים עיקרייםר
 עבודת צוות  וכיצד בא לידי ביטוי במצבי קונפליקט ודילמה  .1

     selלמידה והתנסות במודל ה .2

 כיבים יישומיםר
 למידה באמצעות ההתנסויות והצפייה בסימולציות יקדמו את הגננות 

 . SELהכרות והתנסות בכלים לניתוח חוסן רגשי אשר יתמכו בהתמודדות עם אי וודאות ,גמישות ויציאה מאזור הנוחות  •

 טיפוח מסוגלות ללמידה רגשית חברתית לרווחתם וחוסנם האישי של צוות הגן  •

 קידום מנהיגות אישית המטפחת אהבת אדם, יושרה, נתינה ויצירת ערך  •

 מבט שונות ומגוונות על סיטואציות קונפליקטואליות כלים   להתבוננות בנקודות  •

 הכרות עם  מיומנויות תקשורת המקדמות /מעכבות שיח קונפליקטואלי   •

לרווחת צוות    הכרות עם יכולות הגננת ודרכי למידה כיצד לשפר ולשנות מיומנויות תקשורת במצבי דילמה וקונפליקט  •

  הגן.

 פירוט המפגשים
 

 מפגש ראשון 

  12/12/2021תאריך מפגש: •

   סינכרוני:ההוראה   מסגרת •

 :סימולציותדרכי למידה במפגש  •

 16.30-19.00או טווח ימים )שעת פתיחת וסיום המפגש   למידהזמן  •

        חנה מאזוז  שם המרצה:  •

 שעות  3   שעות : סך  •

 חנה מאזוז   שם המרצה:  •

 עבודת צוות של   מיטיבי סימולציות לקידום    נושאים במפגש: •

 

 מפגש שני

  12/12/2021תאריך מפגש: •

   סינכרוני-א : ההוראה   מסגרת •

 הגשת מטלה לאור המפגש הסינכרוני : דרכי למידה במפגש  •

 19.12.2021להגשה עד לתאריך   זמן למידה )שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים(: •

 שעות 3סך שעות :  •

 חנה מאזוז   שם המרצה:  •

 כתיבה רפלקטיבית    נושאים במפגש: •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת סינכרוני  -מטלה א: כתיבה רפלקטיבית 

קונפליקט או דילמה מחיי היומיום בעבודת צוות תיאור מפורט של הקונפליקט ודרכי  הצגת  –מבוא  .1

 .  SELהתמודדות עפ"י מודל ה

 ותארי אותה דילמה או קונפליקט בחרי  .2

 selעבודת צוות תוך ניתוח עפ"י מודל הכתבי כיצד העצמת את הלמידה המשמעותית בהתייחס ל: 

 רפלקציה על התהליך תובנות, מסקנות להמשך...  -סיכום וניתוח רפלקטיבי .3

מדוע? מה היו מוקדי החוזק   -מה למדת מדרך ההתנהלות /התנהגות שלך? האם ומה היית עושה אחרת

 ל עצמך בתהליך? הצעות להמשך...והקושי  שלך? מה למדת ע

  במודל את העבודה יש להכין ולהגיש באופן אישיהגשת העבודה: 

 

 יה בביבליוגרפ
 רגשית בהכשרה להוראה, מכון מופ"ת ,משרד החינוך -סמינר מקוון למורי מורים בנושא למידה חברתית  •

 מרכז לידע ולמחקר בחינוך -בישראל, יוזמה תהליכי פיתוח מקצועי לקידום הכלה בבתי ספר ובמערכת החינוך   •

 חברתית במערכת החינוך, מרכז לידע ולמחקר בחינוך -טיפוח למידה רגשית  •

 

 ובילוגרפיה ו
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 

 
 
 

 אודות המרצה 
  חנה מאזוז

  M.ED  בייעוץ חינוכי 

  M.A  .טכנולוגיות בחינוך 

B.A     חינוך לגיל הרך 

 )בדימוס(  על גני ילדים במשרד החינוך מפקחת

 כיום מנהלת ומנחה במרכז סימולציות אוני אריאל  

 

https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

