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  יעדי ההוראה:

 
 הקבוצה היא חלק בלתי נפרד מחיינו האישיים והמקצועיים. בהקשר החינוכי, המפגש של האדם עם עולם החינוך

 בכלל, ועם המערכת החינוכית בפרט מקפל בחובו שייכות מתמדת לקבוצות. יועצים חינוכיים הפועלים בסביבות

 אנושיות מורכבות כבתי ספר ומערכות חינוכיות, נדרשים להכיר ולרכוש מיומנויות בעבודה קבוצתית ובהנחיית קבוצות.

 מיומנויות אלה חיוניות בעבודה ייעוצית הנעשית בהקשרים בינאישיים וקבוצתיים ומספקת מיומנויות לקידום מטרות

 בעבודת הייעוץ. הסדנה תספק רקע תיאורטי בהנחיית קבוצות, תוך עמידה על מושגים מרכזיים, תהליכים וגישות

 בהנחיה. נעסוק בין השאר בתהליכי הקמה וביסוס של קבוצה אפקטיבית ובמשמעויות של מיומנויות של הנחיית

  קבוצות לעולם החינוכי. הלמידה תיעשה תוך למידה התנסותית וחוויתית בעבודה קבוצתית.
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