תוכנית ההכשרה
הדו שנתית

ההכשרה הדו שנתית ,פועלת במתכונת של מפגש חד שבועי.
בנויה כך כדי לאפשר לאנשים עובדים עם מחויבויות נוספות,
להכשיר את עצמם במסגרת זו במקביל לעבודתם

השנה הראשונה
בהכשרה מתמקדת
בשלושה פרקים עיקריים
פרק ראשון :התבוננות
והבנה של טבע האדם
והילד
במסגרת זו ניגע באופן מעמיק
בסיבת קיום האדם ,מהותו
והתפתחותו ואיך אלו מתבטאים אצל
הילד בפרט ובעידן שלנו בכלל
בפרק זה אנו עוסקים ב:
המערכות 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 ,רבדי הקיום
האנושי :הרובד של כל מה שחולף
הרובד של תחזוקת חיינו ברמה
היומיומית והרובד הרוחני הגבוה
וכיצד הכרת שלושת הרבדים הללו
מסייעת לתהליכי למידה מעמיקים
ועוד

פרק שני :סביבת הלמידה
והשפעתה על למידה
משמעותית ואיכותית
סדרת מפגשים הקשורה לרמות
השונות של חינוך בחיי אדם,
הפותחת צוהר ללמידה מרתקת לגבי
האופן שבו מתרחשת למידה.
משמעות האווירה בכיתה ומרכיביה
הרבים :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 כדרך
ליצירת אקולוגיה בטוחה עבור ילדים
ובני אדם בכלל .מקומה של סליחה
בחינוך :הסליחה כהתנהגות אנושית
הכרחית לרווחתם ולבריאותם של בני
אדם בכלל ומחנכים בפרט .הסכמים:
איך מקיימים אותם כך שיהיו יעילים
ומוצלחים בכל גיל .מה מקומו של
היחיד בחבורה  -תיאוריה ודרכים
מעשיות

פרק שלישי :תפקיד
"המורה החדש" והשפעתו
על התפתחותם של ילדים
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
בתחום 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
ההתפתחות האדם
הבנת רצף ההתפתחות נותנת עומק
והבנה איתן ניתן לזהות ולמקם
תהליכים ודפוסים אשר חלים על
הילד

ההכשרה בשנה השנייה מעוצבת
לתת מבט-על להתפתחות הטבעית
העמוקה של האדם – תבונתו ,מהותו
וכישוריו ואיזו סוג של הזנה נדרשת
לו בכל גיל .בעבודתנו החינוכית אנו
מחפשים כיצד לפרוס מסלול צמיחה
עם דגשים ,דרישות ,משחקים,
נושאים המתאימים בכל גיל
השנה השנייה ,מתובלת בעשייה
אמנותית וחינוכית רבה ,ודרך
הלימוד מביאה עמה את רוח
הגילאים השונים בצורות שונות
ויצירתיות ,ונותנת כלים מעשיים
לעבודה עם ילדים לאורך כל הדרך

שנת הכשרה השנייה מתחילה
במבוא על שלושת תקופות החיים
הכוללות את ה :ילדות )לידה עד גיל
ההתבגרות(" ,גיל העשייה הגדולה"
)מגיל ההתבגרות ועד גיל ,(60
תקופת הסיכום  -המכונה גיל הזהב.
פריסת שלושת תקופות אלה והבנת
מהות התהליכים העיקריים
והאתגרים השייכים לתקופות אלה,
נותנת הקשר ברור יותר לתקופת
הילדות ולאן שנות החינוך הראשונות
צריכות לכוון .על מנת לצייד אדם
צעיר בכלים ובאיכויות שיצטרך כדי
להצליח בשארית חייו
שנות החיים הראשונות הינן שנות
ההטבעה החזקה ,ודברים
המוטבעים בנו בגיל זה משאירים
את חותמם לאורך כל חיינו .מכאן
אחריותנו כמבוגרים להיות מודעים
ומושכלים ככל האפשר כשאנו
פוגשים ילדים צעירים

התנסות מעשית
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

להרשמה
הצטרפו אלינו כדי ליצור עתיד
איכותי יותר לדורות הצעירים

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

