
 

 2019 ספטמבר

 תש"פ - מפגשי הכשרת מדריכים

 

בהובלתו של עודד שטיין )מכינת משותפים,  מפגשי לימוד 4-ב תתקיים "פתש הכשרת המדריכים

להחלטת הועד, במטרה לשפר את הרמה המקצועית ולהעמיק את הקשרים בין   בהמשךגליל עליון(  

 צוותי המכינות בכל הרמות. 

 בארבעתלהשתתפות מלאה של כלל צוות המדריכים המכינות המשתתפות נדרשות להתחייב 

 ., למשך כל יום ההכשרהמפגשיםה

, תל 5רחוב בן אביגדור ) בת"אבמרכז 'דעת'  9:00-16:00בין השעות  שניבימי  המפגשים ייערכו

 ויכללו ארוחת צהריים למשתתפים.  (מרחק הליכה מתחנת רכבת השלום – אביב

 בתאריכים הבאים:

▪ 28.10.19 

▪ 9.12.19 

▪ 3.2.20 

▪ 16.3.20 

אישורי השתתפות וטפסי הרשמה ישלחו אליכם לקראת כל מפגש, למילוי כלל הצוות המתוכנן 
 אם מדובר במדריך ותיק. ע"ג האישור  נא לציין להגיע.

להעצים את המדריך במכינה, לתמוך בהכשרה מפגשי הכשרות המדריכים נועדו    :  רציונל המפגשים
הנעשית במכינות ולהעשיר את איש הצוות החינוכי בתוכן רלוונטי לביצוע תפקידו המורכב על ידי 

מתן כלים חינוכיים ופיתוח המיומנויות חיבור לנעשה בעולם המכינות ולעמיתיו במכינות מקבילות,  
 הנדרשות לתפקיד. 

חינוכי, למידת עמיתים, הכרות עם פרוייקטים ועשייה של מועצת -כל מפגש יורכב מתוכן מקצועי
 המכינות, מפגש עם דמויות משמעותיות שיסייע למדריך בביצוע תפקידו. 

קשב לרצון המשתתפים וראשי המכינות להתאמת חלק תכנית  ינתןלצד התכנית הסדורה י
 למויות. לצרכים שיעלו ויוקם "צוות משתתפים" שיסייע בניהוג ההשת ההשתלמות

 :מטרות ההשתלמות

 .לשם מילוי תפקידו החינוכיהעצמת המדריך 

אישי, ליווי משימתי, בניית והעברת תהליכי  ליווי    –ופיתוח מיומנויות להדרכה   ן כלים  מת -
 ;תוכן

 ; וקשיים בביצוע התפקיד ושיתוף בדילמות חינוכיות למידת עמיתים -
 אוורור המדריך; -
 . מועצת המכינות ההגשמה והעשייה שלהכרות וחשיפה לתחומי  -

 

 

 



 

 

  - יםדוגמאות לנושאים ומיומנויות שיעלו במפגש

 ; ע"פ המודל הקיים בחיל  ירוחיל האויילמד עם אנשי  -התחקיר  .1
 ניהול זמן;  .2
 ניתוח אירוע מנהיגותי; .3
 ליווי התהליך האישי וניהול "שיחה קשה".  .4

  – דוגמאות ללמידת עמיתים והרצאות

 [;Y/Z-החניכים והמדריכים ]דור הדור  .1
 מדדים בחינוך; .2
 תפקיד המדריך; .3
 סמים והתנהגות מסוכנת. .4

 :ראשוןהמבנה יום השתלמות 

 .וא. בוקר התכנסות – 09:00 -
 . ותיאום ציפיות הצגת מטרות ההשתלמות – 09:30 -
 את שאלון אדיג'ס המצורף.נא למלא  –ומנהיגות[  /ניהול ]פיקוד -סדנא  – 10:15 -
 ארוחת צהריים.  – 12:30 -
 עמיתים.למידת  – 13:15 -
 הרצאה. /פאנל אודות השליחות והמעשה החינוכי – 14:30 -
 .הכרות עם כלי עזר להדרכה ולבניית מערכי שיעור – 15:30 -
 סיכום. – 15:45 -
 .סיום  – 16:00 -

 - לשאלות ומידע נוסף במייל ובטלפון

 oded.mechina@gmail.com|  052-6614170 – עודד שטיין

 

 היפגשפים ל מצ

 מועצת המכינותצוות 


