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 מטרות הסמינר:  

 היכרות עם תפיסות של מנהיגות וניהול עצמי   .1

 התנסות בתהליכי עיבוד ורפלקציה  .2

 פיתוח מיומנויות של הנחייה ומשוב   .3

 ומקצועית  חוויית התבוננות אישית  .4

 למידת עמיתים ופיתוח שיח פדגוגי משתף  .5

 נקודת פתיחה לתהליך התבוננות ומשוב על התפיסות הפדגוגיות במכללה  .6

 קהל היעד:  

 מדריכים פדגוגיים  .1

 ראשי מסלולים  .2

 הצעה לתוכנית סמינר:  

תהליך למידה של שלושה ימים. היום הראשון יתקיים במכללה ויעסוק בהיכרות 

המנהיגות והניהול העצמי. היום השני במבואות ירושלים יעסוק בבירור  עם נושאי 

 אישי ומקצועי והיום האחרון בהתבוננות עתידית ,משוב ורפלקציה.  

  

 מפגשים:  

 יום ראשון במכללה:  הכרות עם המודל  

 שעה   נושא   תוכן  

 9:00  התכנסות   

 אם לא היית מה שאתה מה היית?  -תרגיל הכרות

 רפלקציה לתרגיל. 

 9:30  היכרות 

הרצאת סיפור על הניהול  -הכרות עם המודל

 העצמי 

   10:15 

 11:00  הפסקה   

 ט"ו סיון תש"ף 
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 מה המשמעות של מרחב אוטונומי?   -דיון פתוח

איפה קיבלנו אוטונומיה במהלך חיינו? ( 

 תנועת נוער, שירות צבאי) מה זה נתן לנו? 

 -מרחבהמשמעות של קבלת מרחב ונתינת 

 לשחרר באמת ,דיוק הגבולות . 

 בין מניפולציה לניהול עצמי. 

 מרחב אוטונומי  

  

  

  

 11:30 
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   התנסות במרחב ללא גבולות ומרחב בתוך גבולות . 

בחירת מרחב והגדרת הגבולות  –תרגיל 

 בזוגות. הצגת הגבולות במליאה. 

 12:30  גבולות 

 מה למדנו? 

 מה מתוכנן לנו? 

סיכום יום והכנות 

 למחר 

 13:15 

 13:30  ארוחת צהריים   

  

  

 יום שני במבואות ירושלים: זהות אישית ומקצועית בתוך ריבוע   

 שעה   נושא   תוכן  

 8:00  התכנסות  כיבוד קל במצפה משואה 

מעבר בזוגות דרך נקודות ציון סביב  –בניווט תרגיל 

 מצפה משואה. 

 8:30  ניווט בזוגות 

 10:00  הגעה חזרה  שתייה קרה וכיבוד קל 

איפה אני בעולם? מה עוזר לי להתקדם? החיים 

 כמסע. 

תרגיל  –"אייכה "

 התבוננות 

 10:30 

 11:45  הפסקה   

בניית מסגרת אישית מקצועית על פי מודל 

 הניהול העצמי 

 -תרגיל התבודדות 

כתיבה אישית 

 במרחב 

 12:00 

מה אני לומד  –משוב ורפלקציה בין זוגות ורביעיות 

על המסגרת שבניתי? מה אני מוסיף לתפיסה 

 המקצועית שלי ? 

חיבור לזוגות 

 ולרביעיות 

 12:30 

מה למדנו מהאחרים בקבוצה על התפיסה 

 המקצועית שלנו.  

 13:00  ושיתוף סיכום 

נסיעה לארוחת   

 צהריים 

 13:30 

 14:00  ארוחת צהריים   
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נקודות ציון  –בניית מפה של המסע החינוכי שלי 

 מילדות ועד היום שהביאו להתפתחותי האישית. 

 15:00  גן ילדים בשריגים  

הקשר של המסע החינוכי לזהות  -שיתוף בזוגות

 המקצועית הנוכחית 

   15:30 

 16:00    שיתוף בתובנות  -מליאה

 מה למדנו? 

 מה מתוכנן למחר? 

 17:00  סיכום יום 

 17:30  סיום וחזרה   
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 יום שלישי במכללה:  

 שעה   נושא   תוכן  

 9:00  התכנסות   

 התמודדות מול שינוי .  -תרגיל פתיחה

 עתיד .  –הווה . הווה  -עבר

 זיכרונות עבר מול קצה השינויים כיום. 

 חלק א'  -חינוך בעולם משתנה -הרצאה

 נראה אתכם? עבודה בקבוצות על המורה החדש 

 למה עכשיו? 

חינוך בעולם 

 משתנה 

 9:30 

 11:00  הפסקה   

 המרחב האופרטיבי   -פתיחה

מרחבים בניהול עצמי לסטודנטים  בניית 

בתשפ"א הצגה ורפלקציה דגשים לבניית 

 מסגרת 

בניית  מסגרת 

אופרטיבית 

 לתשפ"א 

 11:30 

מיומנויות של משוב ביחידים 

 ובקבוצה משוב לסדנה שלנו 

 2130:  משוב ורפלקציה  

 13:30  סיכום   

 14:00  ארוחת צהריים   

  


