לוח השתלמויות אזור אילת 2019-2020

חודש

יום

תאריך

ספטמבר
ספטמבר

שעה

נושא

19:00

כנס פתיחת שנה

מרצה

מקום

הערות
מתנה לחברות חיבה

17:30

פצפונים-שירי בוקר ולכל היום

אירית אבן חן

השתלמות במוסיקה לפתיחת שנה

31.10.19

17:30

תעדוף משימות וניהול זמנים

הומניקיישן

יעדים קריטיים ,יעדים דחופים ,יעדים מותנים ,
התאמת משימות ליכולות אישיות ,איתור
נקודות חוזקה וחולשה יחסיות ושימוש בהן
לטובת ההצלחה המשותפת.

רביעי

13.11.19

17:30

כוח מזמין כוח

הומניקיישן

דצמבר

חמישי עד
שבת

26-28/12/2019

14:00- 20:00

נופש חנוכה

השתלמויות ממיטב התחומים
והמרצים

דצמבר

חמישי

12.12.19

17:30

גיוס ושימור עובדים בגני הילדים

עו"ד שי בכור ,מנכ"ל חברת
MyFace

17:30

יום הולדת

אורית ועמוס "ילדודנס"

רביעי

12.2.20

17:30

התחושה הפרופריוצפטיבית

גילי כץ

התחושה העמוקה של הגוף –,מהי תחושה זו?
נדון על השפעתה החשובה על התפתחות
המוטוריקה ,ויסות הכוח והנינוחות הפיזית.
כיצד משפיעים חסר-רגישות ורגישות-יתר על
הילד ,על התנהגותו ועל ההתפתחות הכוללת
שלו .ואיך כל זה קשור להיפראקטיביות?

רביעי

4.3.20

17:30

כלים ליישום

רמי כץ

נלמד כלים פרקטיים לקידום התחושה
הפרופריוצפטיבית ,דבר שיכול לקדם
משמעותית את התפתחות הילדים ,את
תפקודיהם ואת הנינוחות המוטורית שלהם.

אוקטובר

נובמבר

חמישי

חמישי

19.9.19

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל
מאי

מהן מקורות הכוח המופעלות במערכות יחסים,
כיצד ניתן לזהות הפעלת כוח ,וכיצד ניתן ליצור
שיתוף פעולה ,התנסויות במצבי
שליטה ,כיצד לרתום מתוך מקורות הנעה ולא
סמכות.
כנס המוכר לצורכי מס ומע"מ ,מתנות לחברות.
בהשתלמות נעניק למנהלות כלים ,טיפים וידע
בנושא גיוס עובדים ושימורם בגן הילדים.

17:30
שלישי

12.5.2020

8:00-17:00

כנס ל"ג בעומר

אולמי
"אווניו"

שלוש השתלמויות בעלות כוללת וסמלית של
 ₪ 90לגננת

יוני

19:00

אחריות נזיקית בגן הילדים

יולי

19:00

פעילות מסכמת שנה

אוגוסט

הכרת החוק והמשפט בכל הנוגע לגן ילדים
לבחירתכן

נא להעביר בקשות לרכזות האזור

היערכות לתחילת שנה

דף הסבר ללוח ההשתלמויות
 .1ההשתלמויות מיועדות לגננת ולצוות.
 .2ההשתלמויות כוללות את כל החומרים והאביזרים שמחלקים ,כולל מערכי השתלמות.
 .3לכל איזור מגיע פעמים בשנה השתלמות במוסיקה.
 .4כנס ל"ג בעומר הוא יום שלם ,המכיל שלוש השתלמויות מאוד יקרות ואיכותיות ,וכן ארוחת צהרים בשרית ,מתנות וכו' ...בעלות של  ₪ 90לגננת
חיבה.
 .5רכזות האזור שלכן הן שני אסייג  052-8217721ורויטל פלאס  054-4235626ניתן לפנות אליהן בכל שאלה ,בקשה ,תהיה ,ועוד....
 .6חיבה מאמינה בשיתוף ,חלוקה ואחווה .נשמח אם תפתחו את הגנים שלכם להשתלמויות ,ומי שיש לו גן גדול שיכול לארח קבוצה גדולה של
אנשים יבורך.
 .7אנו מבקשים מכם להגיע ,להצביע אמון ולקחת חלק בהשתלמויות.
אנו מאחלים לכולנו שנה טובה ,פורייה ומוצלחת ,שנה של עשיה מבורכת ,שנה של פרנסה טובה ,שנה של בריאות והצלחה.
באהבה רבה
שני אסייג ורויטל פלאס -רכזות אזור אילת
קרן אוחנה-איוס יו"ר חיבה

