מרכז לימוד הכשרה והדרכה
Center of studies, training & supervision

 -בניהולו של ויקטור שבאר -

מתודות יצירתיות להעמקת התהליך הקבוצתי
אודות הקורס

השימוש בטכניקות שונות של הנחייה מסייע להשלים ולהעמיק את העבודה הקבוצתית .שילוב מתודה מתאימה מאפשר
העלאת תימות מרכזיות ליחידים ולקבוצה כולה בפרק זמן קצר ,ופותח אפשרויות נוספות לעבודה משמעותית למשתתפים.
הקורס יתמקד בפיתוח מיומנויות הנחייה ,תוך התנסות והקניית ידע ,ושימוש יצירתי בהם בשירות התהליך הקבוצתי.

מתודולוגיות מרכזיות שילמדו בקורס

לגבי כל מתודה ,נערוך התנסות ,ונקיים למידה דרך יישומה בנושאים מרכזיים לתהליך הקבוצתי;
• אגדות ומטאפורות  -עבר ,הווה ,עתיד
• טכניקות פסיכודרמטיות  -משחקי תפקיד וסימולציות במבט דינמי
• הסיפור כאמצעי ביטוי אישי וקבוצתי
• משחקי פתיחה לתהליך  /לנושא  -מעבר למילים
• חלוקה לקבוצות  -החופש והחסמים בתהליכי בחירה והיבחרות
• שימוש בציורים וה“כאן ןעכשיו“
• שאלוני סגנון אישי ותופעת המירורינג

למי מיועד הקורס?

הקורס מיועד למנחים ורכזים ,מובילי צוותים ותהליכים ,שעובדים עם קבוצות בתחום הטיפול ,החינוך והארגון.

מועדי המפגשים:

מבנה הקורס:
הקורס כולל  40ש' אקדמאיות,
 10מפגשים של  4שעות בכל מפגש ,בימי שני ,בין
,17:00-20:30
במהלך סימסטר א‘

נובמבר 2017

06.11

20.11

דצמבר 2017

11.12

25.12

ינואר 2018

08.01

22.01

פברואר 2018

12.02

26.02

27.11
29.01

מנחי הקורס:
ויקטור שבאר
בעל תואר מאסטר בסוציולוגיה ,בפסיכולוגיה עם התמחות
בבריאות הנפש מאוניברסיטת בואנוס איירס.
פסיכודמאטיסט .מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית
ובמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים .ניהל
את מכון פישון ריבייר בירושלים.
מייסד ,שותף קו-מנהל ומנחה במכון להכשרת מנחי קבוצות.
חבר באיגוד הישראלי לפסיכודרמה ,בעמותה ישראלית
להנחייה וטיפול קבוצתי ,ב'עו"סים שלום' ,בעמותת 'בסוד שיח'.

טל אלון
טל אלון .M.A ,בפסיכולוגיה חברתית ,אונ' תל אביב,
יועצת ארגונית בכירה ומנחת קבוצות ,מאמנת אישית ,חברת
סגל התכנית להנחיית קבוצות בארגונים עסקיים ,המרכז
הבינתחומי ) (IDCהרצליה ,והתכנית להכשרת יועצים אירגוניים,
המכללה האקדמית אורנים ,יו"ר לשעבר של עמותת 'בסוד שיח'
וחברה בוועד המנהל ,חברת הוועד המנהל של העמותה
הישראלית להנחייה וטיפול קבוצתי,
חברת  ,IFSIצרפת.

עלות הקורס:

₪ 2,000
במפגשים תוגש שתייה חמה וכיבוד קל

מועד אחרון להרשמה31.10.17 :
ניתן להירשם במייל trainingroups@gmail.com
מרכז משעולים ,ר"ח יובב  ,7מלחה ,ירושלים | www.trainingroups.co.il
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