משרד החינוך
מינהל חינוך טכנולוגי
חינוך טכנולוגי על-תיכוני

כ"ד ניסן תשפ"ב
 24אפריל 2022

השתלמות פדגוגיה טיפולית א'  -תשפ"ב
בהיקף  30שעות גמול עם ציון
במהלך שנה "ל תשפ "ב תתקיים השתלמות בנושא " :פדגוגיה טיפולית א'  -למידה ויישום"
למלוות ורכזות תכניות חברתיות במגזר החרדי בנות .

מטרת ההשתלמות :
הכרת תחום נערות במצבי סיכון  ,פיתוח יכולות הזיהוי וההבנה של הקשרים בין מרכיבי התיאוריה
והפיכתם לתפיסה אינטגרטיבית בבחינת "השלם הגדול מסך חלקיו".
נושאי לימוד עיקריים :
▪ פדגוגיה טיפולית – השכלה מעוררת תקווה לצעירות במצבי סיכון
▪ מאפייני נוער בסיכון
▪ חיבור בין התפיסה הפדגוגית טיפולית לבין צעירות בסיכון הלכה למעשה
קהל היעד :
▪ מלוות התוכנית החברתית התוספתית בשנה"ל תשפ "ב במגזר החרדי בנות.
חובת השתתפות בהתאם לתנאי תקצוב התוכנית במוסד
▪ נשות חינוך והדרכה בחינוך הטכנולוגי על -תיכוני
רכז אקדמי  :מר אוריאל בן שבת (נייד )054-4917696 :מרצה :גב' מיטל בנטוב )(054-4531622
נושא

מפג
ש
 1היכרות ,היכרות עם התפיסה ,מבוא לפדגוגיה טיפולית
היכרות אישית ,מבוא (מטלה א-סינכרונית)
הכיתה כ"קבוצת עבודה" ו"קבוצת הנחות בסיסיות" וילפרד ביון
"אני והקבוצה" משימת רפלקציה (א-סיכרוני)

2

ד .ויניקוט :המרחב בפוטנציאלי ,מתלות לעצמאות – מטלה אישית
פרופ' גד יאיר :מחוויית מפתח לנקודת מפנה
סליגמן ,אבנר זיו :חקר מוטיבציה ולמידה מתוך אושר
מוטיבציה ולמידה :הכנת עבודה (למידה עצמאית  +חדרים)
פריירה – פדגוגיה ביקורתית של שחרור 9 :עקרונות משני תודעה
משימה אישית :פדגוגיה ביקורתית של שחרור :יישום
הכנת עבודה מסכמת :הנחיות והכנה בקבוצות ,תוך למידה מכוונת
עבודה עצמאית (חדרים)
הצגת תוצרים וסיכום; חזרה וחיבור על התיאוריות והתפיסה
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4
5
6
7
8

9/5/22
9/5/22
11/5/22

19:30 – 17:00
20:45– 20:00
19:30 – 17:00
20:45 – 20:00

א-סינכרוני

16/5/22
17/5/22
23/5/22
א-סינכרוני

25/5/22
א-סינכרוני

30/5/22
א-סינכרוני

6/6/22

19:30 – 17:00
19:30 – 17:00
16:45 – 16:00
19:30 – 17:00
19:30 – 17:00
20:45 – 20:00
18:00 – 17:00
20:30 – 19:00
19:30 – 17:00

השתלמות
מספר 413

רישום להשתלמות פסגה מוצקין
▪
▪

תאריכים

שעות

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים .
ייתכנו שינויים בלוח הזמנים ,אם יהיו כאלה נודיע בהקדם .
חובת השתתפות של נציג אחד לפחות מכל מוסד שתוקצב בתוכנית החברתית
בברכה

אסף מנוחין
ממונה חינוך טכנולוגי על -תיכוני
העתקים :מר מוהנא פארס ,סמנכ"ל ומנהל מינהל חינוך טכנולוגי
מר אוריאל בן שבת ,מדריך מלווה תכניות תמיכה ב "צעירים בסיכון " ותכנית חברתית
גב' אורה קרמרמן מוריוסף  ,רכזת מנהלית ופיתוח מקצועי

