
תוכנית ההכשרה
הדו שנתית

סוף אוקטובר עד סוף יוני  
בימי רביעי מהשעה 8:00-14:00

במעלה צביה - בניין מורג

למורים, הורים, גננים, מדריכים, מטפלים

המרחב לפיתוח חינוך עתידי 

כאן לתיאום שיחה אישית להיכרות לחצו 
או צרו קשר עם מרים ב: 050-5216717

https://maalezvia.ravpage.co.il/thetraining


השנה הראשונה
בהכשרה מתמקדת

ב-3 נתיבים עיקריים
 

נתיב ראשון: התבוננות
והבנת טבע האדם  -

"אנחנו לא דבר אחד"
 

במסגרת זו ניגע באופן מעמיק
ברבדי הקיום הרבים בתוכנו ומחוץ

לנו, וכיצד הכרת רבדים אלה
מסייעת לתהליכי תכנון הלמידה

והקשר עם הילדים.  
 

בנתיב זה אנו עוסקים ב:
מערכות האנרגטיות ורמות החיים

השונות באדם ובכדור הארץ,
התפתחות המוחות ופתיחת ערוצים
לילד, לימוד המבנה הפנימי של שני

המגדרים ותבונתם המובנית וכיצד
היא מתפתחת לאורך חיינו,

אינטליגנציות מרובות באדם
והביטויים שלהם במערך האנרגטי

של האדם והילד.
 

 
ועוד...



נתיב שני:  לימוד של ידע,
גישות וכלים מעשיים
מתוך מעיינות 'תבנית

החינוך המוזהב'.

נעסוק בסדרות מפגשים כגון:
הסכמים: איך מקיימים אותם כך שיהיו

יעילים ומוצלחים בכל גיל. בניית
הסכמים עם הילדים, לקראת העבודה

המשותפת. 
פתיחת צוהר לגבי  האופן שבו

מתרחשת למידה. משמעות האווירה
בכיתה ומרכיביה הרבים: התנהלות

בחבורה כולל מקומו של היחיד בתוכה.
הרמה הפיזית של עיצוב המרחב

הלימודי, שימוש מושכל בבחירת
צבעים, אור וחומרי גלם המותאמים

לתהליך הלמידה, מהם הרכיבים
ליצירת סביבה בטוחה מבחינה רגשית

וחושית המשפיעה ופותחת את
החלקים העדינים יותר בהוויה

האנושית. השפה ככלי עבודה מרכזי
ולימוד מודלים שונים מקדמי הבנה

ואמון. מקומה של סליחה בחינוך:
הסליחה כהתנהגות אנושית הכרחית

לרווחתם ולבריאותם של בני אדם
בכלל ומחנכים בפרט. 



נתיב שלישי: המורה כאדם.
ידע וכלים המסייעים
למורה במסעו האישי

כשם שמטרתו הראשונה של חינוך
מסוג זה הנה לטפח את הילד עצמו, על
צדדיו וכישוריו השונים, כך גם שואפת

הכשרת המורים לטפח ולעודד את
מהותו המתפתחת של המורה עצמו.
ככל שהמחנך עובד על עצמו ומפתח

את מהותו, תבונתו מועברת באופן
עקיף גם לתלמידיו.

 
 בנתיב זה נעסוק ב: כיצד להשיג רווחה

אישית, פנימית ועמוקה וכיצד היא
משפיעה על הסביבה האנרגטית של

המורה וכיצד סביבה אנרגטית זו יוצרת
מצע איכותי לתהליכי למידה

איכותיים, שלושת תפקידי המורה
בזמן הזה: המורה,  המלווה, ומורה

הדרך.
 

בפרק זה המשתתפים מוזמנים למסע
בו יפגשו את הערכים והאיכויות שכה

חשובות להם ואותם הם מגדלים
בתוכם במאמץ רב שנים.



השנה השנייה בהכשרה
מתמקדת בהבנת רצף

התפתחות האדם

הבנת שלבי ההתפתחות
שלנו כבני אדם

 
 

הבנת שלבי ההתפתחות שלנו כבני
אדם, על היבטיהם השונים מהווה

בסיס קריטי למחנך שמטרתו לעבוד
בשיתוף פעולה עם ה'מערכת הנבנית'
של הילדים. לדוגמא: הבנת התפתחות

המוחות, או הבנת היכולות והצרכים
החברתיים והרגשיים, הנותנים מצע

שמתוכו למחנך יכולת לדייק בעבודתו, 
להבחין מה מתאים, מתי, כמה  ולמה. 

הידע הייחודי של המרחב מאפשר
בסיס רחב ופורה למחקר ופיתוח

בתחום זה. 
 

בחינוך, כמו בחיים, עיתויי זה הכל.
להביא את הדבר ה"נכון" בזמן הלא
נכון, לא יביא לתוצאות טובות, ואף

יכול להזיק.
 
 



הבנת שלבי ההתפתחות
שלנו כבני אדם

השנה מתחילה ממבט על על שלושת
תקופות החיים העיקריות: ילדות,
בגרות וגיל הזהב, תוך מתן הקשר

ותוקף למשמעות הדיוק וההתאמה של
מה שילדים פוגשים במהלך שנותיהם

הראשונות.
 

בשנה זו אנו מביטים במבט -על, על
שלבי ההתפתחות ורואים מגמות

ומשמעויות, ולומדים מה ילדים צריכים
בכל שלב ושלב. אזי, פורסים מסלול

צמיחה עם דגשים, אתגרים, משחקים
וסביבה המתאימים לכל גיל וגיל.

 
 



הלמידה הטובה ביותר
מתרחשת ברגעי האמת,

במפגש עם ילדים.

משנת הלימודים הראשונה בהכשרה
מתלווים המשתתפים לצדדים שונים

של חיי הגן ובית הספר. תחילה צופים
בלבד ואחר-כך מלמדים בעצמם כחלק

חשוב מהכשרתם. תהליך זה מלווה
על-ידי צוות המרחב לפיתוח חינוך

עתידי, שעוזרים למשתתף ומעניקים
משוב עבור למידה מההתנסויות.

 
כמו כן, מתקיים לאורך השנה פרויקט
מעשי שכל אחד מהמשתתפים בוחר

לעצמו ויוצר.
 

השנה השנייה מתובלת בהתנסויות עם
בני כל הגילאים, תוך שימוש בסיפור

סיפורים, תרגילי תיאטרון, עבודה לפי
מרכזי האנרגיה השונים, עבודות

אמנות מסוגים שונים, ועוד.. 
 

שנה זו מהווה הזדמנות לעיבוי ההבנות
מהחומרים שנלמדו בשנה א', על ידי
הדגמת משמעותם של הדברים בכל

גיל וגיל. 



הצטרפו אלינו כדי ליצור עתיד
 איכותי יותר לדורות הצעירים

 להרשמה

 

שנת הלימודים נפתחת מידי 
שנה בסוף אוקטובר ומתקיימת

 בימי רביעי
מהשעה 8:00-14:00

 במעלה צביה, בבניין מורג
 

 לתיאום שיחה אישית והיכרות
לחצו כאן

 
נשמח לראותך אתנו

 
 
 
 
 
 
 
 

לפרטים נוספים חייגו עכשיו
050-5216717

https://maalezvia.ravpage.co.il/thetraining

