למידה התנסותית רגשית
וחברתית בקבוצת יחסים
בין אישיים
הנכם מוזמנים ליום עיון למד"פים ולמנחים בפקולטה
לחינוך בשיתוף פעולה עם יחידת פורשים כנף

יום שלישי | ה' תמוז תשפ"א | | 13:00-8:00 | 15.6.2021
אודיטוריום הספרייה ,המכללה האקדמית בית ברל

8:30-8:00
8:45-8:30
			
			

9:45-8:45
			

התכנסות ברחבת אודיטוריום הספרייה  -קפה ומאפה
ברכות
פרופ' יולי תמיר ,נשיאת המכללה
ד"ר אילנה פאול – בנימין ,דיקאנית הפקולטה לחינוך
הרצאה פתיחה " -אין לי את זה” | מפגש עם חשיבה שלילית של מודרכים
ד"ר בועז בורנשטיין

 10:15-9:45הפסקה ומעבר לורד 602

 11:30-10:15סדנאות לבחירה | בחירת סדנאות בהמשך 
 13:00-11:30סדנאות לבחירה | בחירת סדנאות בהמשך 
מנחה :ד"ר חיית שחם ,ראש היחידה להכשרת מורים ומחנכים.
יום העיון בהובלת :ד"ר ספייה חסונה ערפאת ,ראש יחידת פורשים כנף
ד"ר חיית שחם ,ראש היחידה להכשרת מורים ומחנכים
				

המכללה האקדמית בית ברל .האנשים שמשנים

סדנאות
בחלק זה עליכם לבחור  2סדנאות

 11:30-10:15סדנאות לבחירה:
שם הסדנא

תקציר

מיקום

"נתיבים של
אמפתיה”

מה זאת אמפתיה? למה היא כל כך משמעותית ואיך
היא משפיעה על החיים שלנו? איך מערכות היחסים
שלנו מגיבות לרמות אמפתיה שונות? איך נוכל לפתח
ולחזק את "שרירי האמפתיה" שלנו כדי לרתום אותם
להצלחה בכל תחומי החיים  -בקריירה ,במשפחה,
בהורות ובזוגיות?...
מפגש חוויתי שמקנה זווית התבוננות חדשה עלינו ועל
האנשים שבחיינו.

חדר ורד 603/103

 SELופדגוגיה

בסדנא נתרגל את החיבור התיאורטי והבנת המודל של
למידה רגשית חברתית ,לתפקוד היומיומי וניראה כיצד
מיומנויות אלה יכולות לבוא לידי ביטוי בשגרת היום
של המורים בכיתות .ייסקר הידע העדכני בתחום ויוצגו
דרכים ליישום והטמעת ידע זה בתהליכי הלמידה
וההוראה .במהלך הסדנא ייחשפו המשתתפים.ות
ליעדי ה SEL-שפותחו במהלך עירוני בעיר תל אביב,
בשכבות הגיל השונות ,תוך התייחסות לשונות ולמגוון
של אוכלוסיית התלמידים והתלמידות.

חדר ורד 603/104

"מה טוב בזה”

משחק המושתת על החלפת מחשבות ,עיוותי חשיבה
ופסיכולוגיה חיובית ,יצירתיות  ,גמישות והומור.
חשיפה לסימולציות המאמנות את תהליכי הS.E.L-
בעבודת ההדרכה.
הדגמה של פרקטיקות :SEL
	.1חיכוך בין מד"פ לסטודנט  -תרגול מסר "אני" בזמן
קונפליקט ,התוודעות לרגשות שסטודנט מעורר
בי  -מתן רשות לגיטימית להכרות עם התחושות
שהסטודנט מעיר ומעורר בי  -חקר עצמי.
	.2קודים וחוקים בקבוצה  -סימולציה על קושי בפענוח
התנהלות חברתית בקבוצה  -קבוצה זהו ערך מרכזי
ב.SEL-

חדר ורד 603/105

מיומנויות
חברתיות רגשיות

הסדנא תעסוק בחשיבותן של מיומנויות חברתיות-
רגשיות ,השפעתן על ההווה ועתידו של התלמיד.
נעמוד על התערבות כיתתית לקידום מיומנויות
חברתיות-רגשיות( .מתאים ליסודי ולגיל הרך)

חדר ורד 603/106

אסף לוין

אפרת דביר

דגנית רותם

אודליה אלקובי
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 13:00-11:30סדנאות לבחירה:
שם הסדנא

תקציר

מיקום

"נתיבים של
אמפתיה”

מה זאת אמפתיה? למה היא כל כך משמעותית ואיך
היא משפיעה על החיים שלנו? איך מערכות היחסים
שלנו מגיבות לרמות אמפתיה שונות? איך נוכל לפתח
ולחזק את "שרירי האמפתיה" שלנו כדי לרתום אותם
להצלחה בכל תחומי החיים  -בקריירה ,במשפחה,
בהורות ובזוגיות?...
מפגש חוויתי שמקנה זווית התבוננות חדשה עלינו ועל
האנשים שבחיינו.

חדר ורד 603/103

 SELופדגוגיה

בסדנא נתרגל את החיבור התיאורטי והבנת המודל של
למידה רגשית חברתית ,לתפקוד היומיומי וניראה כיצד
מיומנויות אלה יכולות לבוא לידי ביטוי בשגרת היום
של המורים בכיתות .ייסקר הידע העדכני בתחום ויוצגו
דרכים ליישום והטמעת ידע זה בתהליכי הלמידה
וההוראה .במהלך הסדנא ייחשפו המשתתפים.ות
ליעדי ה SEL-שפותחו במהלך עירוני בעיר תל אביב,
בשכבות הגיל השונות ,תוך התייחסות לשונות ולמגוון
של אוכלוסיית התלמידים והתלמידות.

חדר ורד 603/104

"מה טוב בזה”

משחק המושתת על החלפת מחשבות ,עיוותי חשיבה
ופסיכולוגיה חיובית ,יצירתיות  ,גמישות והומור.
חשיפה לסימולציות המאמנות את תהליכי הS.E.L-
בעבודת ההדרכה.
הדגמה של פרקטיקות :SEL
	.1חיכוך בין מד"פ לסטודנט  -תרגול מסר "אני" בזמן
קונפליקט ,התוודעות לרגשות שסטודנט מעורר
בי  -מתן רשות לגיטימית להכרות עם התחושות
שהסטודנט מעיר ומעורר בי  -חקר עצמי.
	.2קודים וחוקים בקבוצה  -סימולציה על קושי בפענוח
התנהלות חברתית בקבוצה  -קבוצה זהו ערך מרכזי
ב.SEL-

חדר ורד 603/105

כלים לעבודת
המורה בשפת
הSEL-

מהן מיומנויות חברתיות רגשיות? בסדנא נעסוק
בסטאטוסים חברתיים-ריגשים מקובל ,חברותי ,שקוף
ודחוי .בניית תוכנית עבודה לקידום תלמיד עם קושי
חברתי -רגשי.

חדר ורד 603/106

אסף לוין

אפרת דביר

דגנית רותם

אודליה אלקובי
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