הזמנה למפגש עם
זהויות מאתגרות
השתלמויות וסדנאות למורים/ות בבית הספר
סדנאות והשתלמויות המקנות
למחנכים כלים רגשיים להרחבת
יכולת ההכלה של ילדים מאתגרים,
ולהתמודדות מקצועית עם ריבוי
זהויות מגוונות בכיתה ובמרחב החיים.
הסדנאות מתייחסות למודל ערכי
של שייכות והוגנות וקיום ההסכמות
האפשריות והחיוניות במרחב זה.
הסדנאות מזמנות שיח רגשי סביב
הכלת ריבוי הזהויות בכיתה ומציעות
כלים ומודלים פסיכו־חינוכיים לניהול
אינטראקציה ודיאלוג רגשי ,מכיל ,
מווסת והדדי עם זהויות מאתגרות.
שיח זה הוא חיוני לקיום משותף
של ריבוי הזהויות במרחב החינוכי
והאתגרים שהן מביאות איתן.

מטרות ההשתלמות הסדנאות
• הקניית כלים רגשיים ופרקטיים להרחבת יכולת ההכלה של ילדים
מאתגרים ,ולהתמודדות מקצועית עם ריבוי זהויות מגוונות בכיתה ובמרחב
החיים.
• למידה של מודל ערכי של שייכות והוגנות וקיום ההסכמות האפשריות
והחיוניות במרחב הבית ספרי.
• שיח רגשי סביב הכלת ריבוי הזהויות בכיתה ורכישת כלים ומודלים
פסיכו־חינוכיים לניהול אינטראקציה ודיאלוג רגשי ,מכיל  ,מווסת והדדי
עם זהויות מאתגרות.
תכנים מרכזיים
מספר המפגשים והשעות יקבעו על פי צרכי ויכולות בית הספר
• הכרות מעמיקה ותיאום ציפיות
• ריבוי ודינמיות של זהויות  -ריבוי הזהויות בכיתה ובתוכנו היכן הן מוצגות
והיכן נסגרת בפניהן הדלת?
• סיפור אישי כמעצב זהות  -הכרות עם הקול והסיפור האישי  -הדהוד,
אמפתיה ,הקשבה והכלה בקבוצה.
• מצבים של חוסר נגישות והוגנות במרחב והשפעתם עלינו  -הדרה
והכלה של זהויות.

אוכלוסיית היעד

הצוות החינוכי,
ניהול ומנהלי בבית הספר

• מודל האזרחות המשותפת של מכון מרחבים  -הצגת המודל כמודל
יישומי וערכי לקידום הוגנות ונגישות לרב גוניות בחברה
• מיהו הילד המאתגר  -עמדות ,תפיסות ורגשות של המחנך
• האינטראקציה עם הילד המאתגר  -חווית המחנך

מנחי/ות ההשתלמות והסדנאות:

• מפגש עם הילד המאתגר  -הזהות המקצועית במפגש עם הילד המאתגר.

מנחה לאזרחות משותפת
של מכון מרחבים

• הילד המאתגר  -מאפיינים ,רגשיים ,נוירולוגיים וחברתיים ,הצגת מודל
תיאורטי שיתוף ,הדהוד ,שיח רגשי קבוצתי
• המחנך הרגשי  -מודל פסיכו־חינוכי לעבודה עם הילד המאתגר ,עיבוד
רגשות ,וויסות וניהול סיפורי מקרה ושיתוף בקבוצה
• מפגש עם הילד המאתגר  -מודל ישומי לוויסות וניהול אינטראקציה
עם ילדים מאתגרים ,הרצאה אינטראקטיבית
• מרחבים של הסכמה ניהול הסכמות חיוניות ,אפשריות ובלתי אפשריות
במרחב החינוכי והאישי סדנה ושיח משתף
• הצגת סימולציות ,מפגש סגירה וסיכום

בברכת הצלחה
צוות מכון מרחבים – המכון
לאזרחות משותפת בישראל.

• סיכום השתלמות והסדנאות

