השתלמות סייעות בתי הספר ברעננה
ביוזמת מינהל החינוך

תוכנית ההשתלמות
23/7/17
א'

25/7/17
ג'

24/7/17
ב'

27/7/17
ה'

26/7/17
ד'

משחק חברתי -משחק היכרות
בכרטיסיות ,שרונה מזור

משחק חברתי  -התכונה שלי
שרונה מזור

משחק חברתי  -פאזל מקוון
שרונה מזור

משחק חברתי  -שיתוף בדילמות
שרונה מזור

08:30-10:00

ברכות
מה תפקיד הסייעת? – פעילות
בקבוצות

"נאמנות –לאן? ולמי?"
טלי כהנוביץ' -מנהלת מת"י

"של מי הילד הזה?" יחסי הכוחות
ועבודת הצוות בין הסייעת
והמחנכת.
מיכל שטייף  -יועצת תל"י

היוועצות בדילמות בקבוצות מעורבות" .נגיש רגיש"  -הצגה ודיון
בהנחיית הרווחה
בהנחיית נעה זנדבק -המכון
הדמוקרטי

08:00-08:30

מפגש חברתי משחק היכרות
בכרטיסיות ,שרונה מזור

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

10:15-11:45

פאנל -מפגש עם מנהלת,
מורה ,סייעת והורה.
מנהלת הפאנל -דורית פרנקל

פגיעות בילדים וחובת הדיווח ,שוש
גלילי  -רווחה

"אור ואור" -שיחה עם הורים לילד
על הספקטרום.

מרחב פתוח ליצירת יוזמות
מנחה נעה זנדבק

תמונות מדברות  -פעילות על
גבי לוח דיגיטלי שיתופי.
.

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

ילדים בעלי זכאות לסיוע אישי
מאפיינים ודרכי עבודה עמם ,מירב
ויזר –שפ"ח

תערוכת תוצרים ופרזנטציה
מנחה נעה זנדברק

סיום -משוב ,הגרלה וסיכום.

עזרה ראשונה –מחלקת ביטחון זכויות וחובות – משאבי אנוש

12:00-13:00

מטרות
• העצמת הסייעות כבעלות תפקיד יוזם ,אחראי ,משפיע במרחב החינוכי.
• הקניית כלים לעבודה.
• רכישת ידע באמצעות למידת עמיתים.

יום א'

23.7.17

 - 8:00-8:30משחק חברתי (כרטיסיות היכרות).
 - 8:30-10:00ברכות ,פעילות בקבוצות (לפי צבעים).

 - 10:00-10:15הפסקה
 - 10:15-11:45פאנל  -מנהלת ,מורה ,סייעת והורה.
 - 11:45-12:00הפסקה
 - 12:00-13:00עזרה ראשונה

יום ב'

24.7.17

 - 8:00-8:30פעילות מתוקשבת  -התכונה שלי.
 - 8:30-10:00נאמנות – לאן? ולמי? טלי כהנוביץ' -מנהלת מת"י.

 - 10:00-10:15הפסקה
"- 10:15-11:45פגיעות בילדים וחובת הדיווח" ,שוש גלילי – רווחה.
 - 11:45-12:00הפסקה
"- 12:00-13:00זכויות וחובות"  -משאבי אנוש.

יום ג'

25.7.17

 - 8:00-8:30משחק חברתי (פאזל מקוון)

 - 8:30-10:00של מי הילד הזה?" -יחסי הכוחות ועבודת הצוות.
בין הסייעת והמחנכת ,מיכל שטייף יועצת תל"י.
 - 10:00-10:15הפסקה
" – 10:15-11:45אור ואור"  -מפגש עם הורים לילד על הספקטרום .
 - 11:45-12:00הפסקה
 – 12:00-13:00הרצאה" :ילדים בעלי זכאות לסיוע אישי -מאפיינים ודרכי
עבודה עמם" (בדגש על חרדה והפרעות הסתגלות).
מירב ויזר -פסיכולוגית שפ"ח

יום ד'

26.7.17

 - 8:00-8:30פעילות מתוקשבת – הדילמה שלי

תצוגת הלוח

 - 8:30-10:00היוועצות בדילמות בקבוצות מעורבות,
נועה זנדבנק  -המכון הדמוקרטי.

 - 10:00-10:15הפסקה
 - 10:15-11:45מרחב פתוח ליצירת יוזמות ,המשך עם נועה.
 - 11:45-12:00הפסקה
 - 12:00-13:00תערוכת תוצרים ופרזנטציה ,המשך עם נועה.

יום ה'

27.7.17

 - 8:00-8:30משחק חברתי בספרייה (כרטיסיות היכרות)
 - 8:30-10:00הצגה" :רגיש נגיש"  -שירותים חברתיים.
דיון בעקבות ההצגה.
 - 10:00-10:15הפסקה
" – 10:15-11:45מה היה משמעותי לי בהשתלמות"?
כתיבה על גבי לוח תמונות דיגיטלי שיתופי.

 - 11:45-12:00הפסקה
 – 12:00-13:00סיום (משוב ,הגרלה וסיכום)

מחלקה לחינוך יסודי

תם ונשלם!
המשך חופשה נעימה!
להתראות
בשנת הלימודים הבאה

