
  

 

 מתי"א שומרון -דילמות בהדרכההזמנה לקורס: 

 אריאל פסגה 

 

 צוותי ליוווי והדרכה במתיא שומרון : קהל יעד

 ת מותאם לפיתוח מקצועי באופק חדש.שעו 30קף  יקורס בה  מסגרת הקורס:

 פנים אל פנים : מקום הקורס

 : מטרות הקורס 

 תיאוריות ומחקרים , אגף שפ"י - הכרות עם מושגים מעולם שותפות חינוכית .1

 הבנה מעמיקה של נקודת המבט של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים  .2

 פתרון דילמות בהדרכה מול נושאי תפקיד שונים .3

 התנגדויות וקשיים בחוסן של מודרכים  .4

 

 . הצגת תיאורי מקרה   הרצאות, דיונים בקבוצות, דרכי הוראה: 

   :משתתפי קורסחובות 

 הנדרשים  מפגשיםכל הנוכחות והשתתפות ב •

 רפלקטיבי המתאר את הטיפול במקרההגשת תיאור מקרה   •

 רונית דזיאלובסקי וטליה פרידמן מרצות הקורס: הקורס יועבר על ידי 

 :  ופרוט התכנים להלן לוח זמנים

 

מס'  
 מפגש

 מרצה נושא   תאריך ושעות 

1 20.11.22 
14:30-17:00 

והאדם  כבוד האדם, מכוונות עצמית  -חינוך הומניסטי
 החושב

 טליה פרידמן 

2 18.12.22 
14:30-17:00 

מה בינה לבין כיתת לומדים, המודל   -קהילת לומדים

 השלישי, פרופ' הרפז 

 טליה פרידמן 

3 8.1.23 

14:30-17:00 

 טליה פרידמן  כבסיס ליכולת התפתחות ושינוי  – קבלה רדיקלית 

4 5.2.23 

14:30-17:00 

 טליה פרידמן  קונפליקטים והתנגדויות   -התמודדות עם משברים

5 26.2.23 

14:30-17:00 

פיתוח חוסן, שאילת שאלות   -התמודדות עם משברים
 ככלי לפיתוח דיאלוג מקשיב

 טליה פרידמן 

6 19.3.23 
14:30-17:00 

הנכחת הפדגוגיה  -חשיבה מסדר גבוה, פתרון בעיות
 כתשתית לבחינת הסוגיות הדורשות פתרון  

 רונית דזיאלובסקי
027348523 



  

7 23.4.23 
14:30-17:00 

 רונית דזיאלובסקי התבוננות במגוון נקודות מבט   -חשיבה מסדר גבוה 
027348523 

8 .5.2321 
17:00-14:30 

שימוש בכלים שנלמדו לפתרון   case study -ניתוח מקרה 

 מצב משברי בהדרכה

 רונית דזיאלובסקי
027348523 

9 23.5.23 
14:30-17:00 

 סינכרוני -א
שימוש בכלים שנלמדו לפתרון   case study -ניתוח מקרה 

 מצב משברי בהדרכה

 רונית דזיאלובסקי
027348523 

10 11.6.23 
14:30-17:00 

 רונית דזיאלובסקי חיזוק חיובי כמנוע פנימי   -וההתרחבותתיאוריית הבנייה 
027348523 

 

 

 ( הגשה אישית)עד עמוד אחד,  – תיאור מקרה הנחיות לביצוע 

 

מקרה מתוך ההדרכה שלכן. כתבו רקע קצר המתאר את המקרה. תארו באילו כלים  בחרו  .1

 השתמשתם כדי לנהל את המקרה

 בחשיבה לאחור, האם הייתם פועלים אחרת, האם תוצאות הטיפול היו מיטיבות.   .2
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