סילבוס הקורס של ספי שמרוני
"להתחדש בך" – קורס מיוחד לגננות ומנהלות גנים בעידן החדש,
קורס משנה תודעה ומרחיב דעת.

כולל גישות ומודלים שפיתחתי במשך שנים רבות מתוך חוויות אישיות בגן הילדים במשך 20
שנין וכן ,גישות חינוך וניהול של ארגונים מצליחים מהעולם ,שאחשוף אותם במפגשים.
תאריך ושעת המפגש

נושא המפגש

פירוט קצר המפגש

מפגש - 1
19.01.2022

מפגש – 1
היכרות ,מטרות וחזון
ויצירת תשתיות לשפה
משותפת (הורים-צוות-
הנהלה)
מגן מילדים  -לארגון

מגן ילדים לארגון
מסגרות חינוכיות בעידן
החדש – בניית/עדכון חזון
(אני מאמין החדש)

שעות 20:30 – 18:30
(שעתיים)
מפגש – 2
26.01.22
שעות20:00 – 18:30 :
(שעה וחצי)
מפגש – 3
02.02.22

מפגש – 2
למה זקוק הילד ?
פערי הדורות וגישות
חינוך וטיפול של צוות
חינוכי מול הילדים של
היום
מפגש – 3
ממנהלת למנהיגה -
מובילת דרך

שעות20:00 – 18:30 :
(שעה וחצי)
מפגש – 4
09.02.22
שעות20:00 – 18:30 :
(שעה וחצי)
מפגש – 5
16.02.22
שעות20:00 – 18:30 :
(שעה וחצי)

מפגש  – 4ממטפלות
וגננות לצוות חינוכי
ול"נבחרת"
"מודל אריות הים"
חשיבות הצוות הקיים
מפגש  – 5התפיסה
הסובייקטיבית ודרכי
תקשורת

הצורך הבסיסי של ילד ומדוע
הילד מפתח "התנהגויות
מפריעות"
שמפריעה למהלך היום בגן
מודל "כי ילדים רק פעם
אחת"
מה תפקידה האמיתי של
"מנהלת" הגן?
כלים למנהיגות קשובה
מודל מ.י.א-.
מודעות,ידע,אני
(אימון מנטאלי ורגשי)
כיצד משמרים את הצוות
הנוכחי שיהפוך לנבחרת?
איך יוצרים שפה חדשה?
בניית תחושת שייכות וערך
איך מגייסים צוות חדש?
מודל "ההון טמון באנשים"
הדרכות וליווי מנטאלי ורגשי
הקשבה ,התייעצות ,שיתוף
ובקשת עזרה ,התפיסה
הסובייקטיבית ,מפת עולם

מפגש – 6
23.02.22
שעות20:30 – 18:30 :
(שעתיים)

מהורים בגן – לקהילת הגן
המחוברת לגן
הידוק הקשר והבנת חשיבות
המשולש צוות-גן -הורים
סיום

•
•
•
•
•
•
•

יצירת שפה משותפת ,שיח
מכבד ,תרבות ארגונית,
הדרכות להורים ,גיוסם וחיבורם
לחזון הגן ,לראות בהם קהילה
ושותפים לדרך.
בניית אמון ושיתוף פעולה
במציאות חדשה של אי וודאות

מחיר הקורס  + ₪ 1,680מע"מ במקום  ₪ 2,160ל 6-מפגשים משמעותיים.
בזום פתוח ,מוזמנות בעלות גנים/מנהלות מכל הארץ.
שעות הקורס מהשעה  18:30ועד  20:00שעה וחצי ,חוץ מהמפגש הראשון והאחרון שיהיו
בני כשעתיים.
המצטרפת לקורס – מצטרפת לקהילה שלי – בה היא הראשונה לדעת על הרצאות וחומרים
שאני מוציאה.
בקורס ,חשוב להצטייד במחברת (עדיפות למחברת שקיבלתן) שתלווה אתכן בקורס וכלי
כתיבה ,כוס שתיה לידכן ולהתמקם בפינה שקטה ללא הפרעות.
הקורס הוא תהליכי ולכן חשוב להיות נוכחות – בכל מפגש נניח תשתיות חשובות לקראת
המפגש הבא( ,כל מפגש מסתמך על מה שלמדנו במפגש הקודם).
יש למלא טופס הרשמה המצורף ולשלוח מלא למייל sefi0501@gmail.com
תשלום מראש בביט או בהעברה בנקאית לחשבון :ספי שמרוני  ,בנק מזרחי טפחות ,סניף
 , 529חשבון  – 188875תשלח חשבונית מס כמובן.

• המעוניינות להירשם מוזמנות לפנות אליי בווטצאפ לטלפון
 0506887710האישי שלי
עם שם מלא ,שם הגן אזור וכמה מילים עלייך .
זהו קורס שלא מלמדים בשום מקום אחר ,הוא נוצר מתוך השטח!

אני פה בשבילכן,
מוזמנות לפנות אליי בכל שאלה  ,מחכה לכן בקורס,
ספי שמרוני

