השתלמות צוותית בהתאמה אישית
של נושאים ומספר שעות
אנחנו במצמיחים רוצים לאפשר לכם/ן לבחור את מספר השעות ואת התכנים
המדוייקים ביותר לצרכים שלכם.
ניתן לקבל השתלמות צוות של  6/12/15/18שעות ,ולבחור באלו נושאים תרצו להתמקד –
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מהוראה להנחייה  -טכניקות שונות לקידום תקשורת מקרבת ושיח רגשי בכיתה
פופולריות ותוקפנות  -הבנת מנגנון התוקפנות בקרב ילדים ובני נוער ככלי להשגת מעמד
חברתי ,זיהוי דינמיקות של תוקפנות סמויה בקבוצה
בריונות וירטואלית  -התמודדות עם תוקפנות ברשתות החברתיות ומניעתה
כיצד לעודד ביעילות ילדים לדווח.
כלים לעבודה עם תלמידי תיכון בנושא מיניות ורשת.
הפחתה ומניעה של אלימות מגדרית.
שייכות גם מרחוק  -כלים ליצירת תחושת שייכות ושיח רגשי גם דרך הזום.
ניהול כיתה מרחוק  -שימוש בכלים טכנולוגיים פשוטים לניהול כיתה מרחוק על מנת ליצור
עניין ,וידוא הבנה ,שיתוף תלמידים ,כיף ואינטראקטיביות.
הפחתת תוקפנות  -התמודדות עם סוגי אלימות שכיחים (אלימות מילולית ואווירת השפלות;
אלימות וירטואלית; אלימות פיזית; התעלמות והדרה ,חרמות)
התמקדות בתחושות תסכול וביכולתו של הפרט להתמודד עמן באמצעות גיוס שקט פנימי.
חיזוק התנגדות התלמידים לנורמות של בריונות וערעור נורמות של הלשנה אל מול דיווח.
עבודה עם תלמידים 'תוקפנים' – שיקוף מחירים חברתיים רלוונטיים לתוקפן אל מול תועלות
ורווחים שינבעו משינוי התנהגותו – תיעול מאבק הפופולריות והתוקפנות הנלווית לו לטובת
פעולות פרו חברתית.
מודל “תלמידים מצמיחים” – הנעת חברי הכתה להבעת תמיכה ,פרגון ,אותנטיות ואכפתיות
באופן שיכול להתבטא בחיי היום -יום בכתה ובבית -הספר.
התמודדות עם קללות והערות גזעניות -חשיפת המנגנון שהנערים מנסים להפעיל זה על זה,
בחינת הסיבות לפגיעה ולהתדרדרות לאלימות והקניית טכניקה לחסינות בפני הערות אלו.
ניתוח המדיניות הלאומית והבית ספרית להפחתת אלימות ולקידום בית ספר מצמיח.

פנו אלינו ליעוץ והתאמת סילבוס אישית!!
ההשתלמות מערבת חומר תאורטי עם התנסות סדנאית ,ומתמקדת בהכשרה פרקטית
שמאפשרת יישום מיידי של הידע הנרכש.
*
למי מיועדת ההכשרה?
לאנשי מקצוע מתחום החינוך והחברה :מורות/ים ,יועצות חינוכיות ,עובדים
סוציאליים ,ובעלי/ות תפקידים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי ,במסגרות חינוך ברחבי
הארץ.
*
הקורס אפשרי במתכונת פרונטלית  /מקוונת.

