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יעדי ההוראה:
הקורס יערך בפורמט של סדנא .הוא מיועד לסטודנטים שמעוניינים להבין באופן עמוק ומעשי
את המושגים "הגשמה עצמית" ו"חיים משמעותיים" ,ושיש להם ענין בהתנסות אישית
בתהליכים האקספלורטיביים-רפלקטיביים המובילים לחיים משמעותיים המבוססים על הגשמה
עצמית ,ובחונכות להגשמה עצמית הן ביחס לעצמם והן ביחס לחניכים בהקשרים פורמאליים
ובלתי פורמאליים.
תוצג תפיסת העצמה כמתודולוגיה קונקרטית להגשמה עצמית וחיים משמעותיים .המתודולוגיה
תילמד ותתורגל ע"י הסטודנטים במהלך השיעור תוך מעורבות פעילה של המשתתפים
במפגשים עצמם ,וכתיבת יומן רפלקטיבי על התנסויות אישיות בין המפגשים.
המשתתפים יתבקשו לתרגל את המושגים וכלי החשיבה שיילמדו הן באמצעות ניתוח חקרי
מקרה והן ע"י ניתוח עצמי .ההשתתפות דורשת רצון ונכונות להבעת עמדה בחופשיות ובכנות
ולהקשבה מכבדת בדיונים ,וללקיחת חלק פעיל בכל ההתנסויות.
פרשיות לימודים:
בחלק הראשון של הסדנא יידונו ויתורגלו המושגים והכלים של החונכות להגשמה עצמית,
וייבחנו השלכות אפשריות שלהם על תחומי החיים של המשתתפים.
חלקה השני של הסדנא יוקדש ליישום – המשתתפים יתמודדו עם תהליך התנסות למימוש
המאפיינים האישיים שלהם בתחום משמעותי בחייהם.
חלק א :הפרופיל האישי – הכרה והבנת המושג ,הקשריו ,וחשיבותו
א .רקע ורציונל
ב .הכרת הפרופיל האישי
ג .אינטגרציה ראשונית של מודל ההגשמה העצמית
ד .אקספלורציה – התנסויות ורפלקציה
ה .אינטגרציה של המודל בשלמותו  +ניתוח חקרי מקרה מורכבים
חלק ב :הגשמה עצמית – יישום
ו .פגישות אישיות
ז .רפרטים – התמודדות אישית עם תהליכי התנסות וחתירה להגשמה עצמית
ח .סיכום
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