משרד החינוך

מינהל פדגוגי
אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי

פיתוח
חוסן בקרב
צוותי
חינוך

קדם יסודי:
כלים לעבודה

המלצה
ליווי ותמיכה בצוות החינוכי שיאפשרו פיתוח



תחושת מסוגלות וחוסן ,וכן קבלת כלים

מסמך למנהל/ת הגן לקראת פתיחת
השנה

בהתנהלות השוטפת עם ילדי הגן והוריהם.



פותחים שנה קצת אחרת :סדנאות חוסן
לצוות הגן

בתי ספר יסודיים:
המלצה
ליווי ותמיכה בצוות החינוכי
שיאפשרו לו לפתח תחושת
מסוגלות וחוסן; קבלת כלים
בהתנהלות השוטפת עם
התלמידים והוריהם.

כלים לעבודה
כלי מרכזי:
פותחים שנה קצת אחרת :סדנאות חוסן לצוות החינוכי
מגוון כלים נוספים:


סרטון למנהלים לקראת תשפ"א :עברית  /ערבית



מצגת לצוות :כרטיס ביקור-התחלה חדשה



מתחילים שנה חדשה עם סימני שאלה וקריאה  -סדנה
לצוותי החינוך הרגיל :סדנה  /מצגת מלווה לסדנה



מתחילים שנה חדשה עם סימני שאלה וקריאה  -סדנה
לצוותי החינוך המיוחד :סדנה  /מצגת מלווה לסדנה



קר"ן האור שלי  -סדנה לצוותי חינוך בתקופת הקורונה:
סדנה  /מצגת מלווה



"סדנת חלונות" – סדנה לצוותים חינוכיים בזום או
קבוצות קטנות לצורך ביסוס תחושת שייכות ארגונית
בתנאים של הוראה מרחוק



"דרך השיר אל עצמנו – חיבור לכוחות וצמיחה
ממשבר"

חיזוק מיומנויות הלמידה מרחוק



תוך התייחסות לשונות בין

"כשלקות למידה והפרעת קשב פוגשות את הלמידה
המקוונת מרחוק"  /מצגת מלווה למסמך

תלמידים ושונות מגדרית.



הבדלים בין בנות ובנים בלמידה מרחוק  -סקירה
מחקרית

בתי ספר על יסודיים:
המלצה
ליווי ותמיכה בצוות החינוכי
שיאפשרו לו לפתח תחושת
מסוגלות וחוסן; קבלת כלים
בהתנהלות השוטפת עם
התלמידים והוריהם.

כלים ליישום
כלי מרכזי:
פותחים שנה קצת אחרת :סדנאות חוסן לצוות החינוכי
מגוון כלים נוספים:


סרטון למנהלים לקראת תשפ"א



מצגת לצוות :כרטיס ביקור-התחלה חדשה



מתחילים שנה חדשה עם סימני שאלה וקריאה  -סדנה
לצוותי החינוך הרגיל :סדנה  /מצגת מלווה לסדנה



מתחילים שנה חדשה עם סימני שאלה וקריאה  -סדנה
לצוותי החינוך המיוחד :סדנה  /מצגת מלווה לסדנה



קר"ן האור שלי  -סדנה לצוותי חינוך בתקופת הקורונה:
סדנה  /מצגת מלווה



"סדנת חלונות" – סדנה לצוותים חינוכיים בזום או
קבוצות קטנות לצורך ביסוס תחושת שייכות ארגונית
בתנאים של הוראה מרחוק



"דרך השיר אל עצמנו – חיבור לכוחות וצמיחה
ממשבר"

חיזוק מיומנויות הלמידה מרחוק
תוך התייחסות לשונות בין



"כשלקות למידה והפרעת קשב פוגשות את הלמידה
המקוונת מרחוק"

תלמידים ושונות מגדרית.



הבדלים בין בנות ובנים בלמידה מרחוק  -סקירה
מחקרית

