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"  חרדת בחינות"
גנסבהנחיית חגית 
ונילי מור



אחרי הלבבות "
נמשכים
"  המעשים
בהנחיית  

יפין  –חוריה'בתי
שורניורעיה 



הורים "
"  למתבגרים

אלנתןבהנחיית טל 
סקהונועה 



" ויסות רגשי"
בהנחיית  

אילת אלדן  
גרינוולדונעמה 



:  הבת המחוננת"
" הרווח וההפסד

בהנחיית  
דבורקיןזיוה 

מס-קוהאןודי 'וג

במושב זה נתבונן 
חרדת "בתופעה של 

ונחשף " בחינות
לתפקיד אנשי החינוך  

ואנשי הטיפול  
.  עימהבהתמודדות 

נשמע סיפורי מקרה 
ננסה , וחוויות אישיות

לאפיין את התופעה  
ונכיר דרכים ישימות 
לעבודה עם תלמידים 

.  וסטודנטים

מושב זה פתוח גם  
לתלמידים

אולם שפירא

המושב יעסוק בפן  
הרגשי בעבודת  

ננתח . ת/המחנך
סיטואציות הנוגעות  

במעגלים שונים בתוך 
בית הספר ומחוצה  

נשאל על הרגשות  .לו
המעורבים בהן 

,  והבאתם לידי ביטוי
על האופן בו מפתחים  
את עולם הרגש וכיצד 

כל זה מסייע  
להתנהלות התלמיד 
. הבודד והכיתה כולה

1'כיתה ה

הסדנה תעסוק 
במעורבותם של הורים 

, בתהליך הלימודי
במעברים ובבחירות 

השונות של
נעסוק . ילדיהם

באתגרים השונים 
העומדים בפני  

,  המתבגרים
במוטיבציות השונות 

וכמו , לקבלת החלטות
כן בתפקיד המורה 

.בתהליכים אלו

3'כיתה ה

ויסות רגשי הפך  
למרכזי ביותר במספר 
תאוריות התפתחותיות  

ופסיכולוגיות  
ויסות רגשי . עכשוויות

מסתבר כגורם מפתח  
ביכולות של ילדים לא 
רק להרגיש רגועים  

להעז  אלא גם 
להתנסות בלימודים  

. ובחוויות חדשות
בסדנא נציג רקע 

תאורטי וניתן 
דוגמאות אודות  

והשפעתו על  הויסות
.תחושת מסוגלות

5'כיתה ה

המושב יעסוק 
בהבדלים מגדריים 
בהיבטים רגשיים 

וחברתיים של התיוג  
ובאופן שבו , "מחוננות"

משפיע תיוג זה על  
התפתחות הילדה  

המושב . המחוננת
יתמקד בשאלה מהי 
המסגרת החינוכית 
אשר תספק מענה  

לצרכיה מיטבי 
ובאתגרים העומדים  
בפני הבת המחוננת  

.  בהווה ובעתיד

ספריית בית הספר

רישום לכנס ולמושבים

https://goo.gl/forms/hpDCTlMDJWH0iCj82

