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 Outdoor Education Facilitator -קורס מנחי סדנאות שטח 

 שנה"ל תשע"ט

 מנהל פעילויות שטח במכללה -קובי בלין מרכזי הקורס:

 Outdoor Education-ב M.Aבעל תואר  -דותן חיים                     

 9095ינואר :  מועד תחילת הקורס

 ה ראשונה"מפגשי קורס "מגיש עזר 9מפגשים +  91משך הקורס: 

להכשיר מנחי קבוצות מתחומים שונים בשיטת למידה חווייתית בטבע, אשר יוכלו לתכנן מטרת הקורס: 

לקבוצות מסוגים שונים, להוביל לשיפור וליצירת תהליכי שינוי ברמה   Outdoorולהוציא לפועל מגוון תכניות 

 האישית והקבוצתית.

ם, מנהלים, יועצים ארגוניים, מורי של"ח, רכזים בתנועות נוער, מורים, מחנכים, יועצים, פסיכולוגיקהל היעד: 

מורים לחינוך גופני, מנהלי בית ספר, עובדי מערכת הביטחון, מורי דרך, מדריכי טיולים ומלווי קבוצות לחו"ל, 

 סטודנטים במקצועות הרלוונטיים.

  בריאות תקינה, כושר גופני סביר, ראיון קבלה אישי. תנאי הקבלה:

 הלימוד בקורס: נושאי

 * פילוסופיה חיובית

 * פסיכולוגיה הומניסטית וקיומית

 * עקרונות בבניית קבוצה ותפקיד החוזה הקבוצתי

 Outdoor Education-* עקרונות הנחיית קבוצה בזיקה ל

 * הגישה הנרטיבית בתהליך השינוי

 והעברת התובנות לחיים  Outdoor* עיבוד לפעילות 

 להעצמה אישית וקבוצתית – Outdoorני * הכרת התשתיות של מתק

 אישית ואימון ככלי ניהולי, חינוכי וטיפולי-* תקשורת בין

 * חשיבה אסטרטגית, יצירתית, ויזמות כפלטפורמה להצלחה

 להתמודדות עם מצבי לחץ וחוסר וודאות Outdoor* פעילות 

 Outdoor Education-* מגמות עולמיות בלמידה התנסותית באמצעות ה

 לתכניות העצמה של קבוצות אוכלוסייה מיוחדות -Case Study-קרי שדה* מח

 ארוכות טווח ליצירת תהליכים מתמשכים Outdoor* תכנון ובנייה של תכניות 

 שעות 99* קורס "מגיש עזרה ראשונה" בהיקף של 
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 שעות לימוד,  910 -הקורס כולל כהיקף שעות הלימוד בקורס: 

 הלימודים ישלבו לימוד עיוני עם לימוד מעשי בשטח.

 98:00 – 5:00 יום ג' בין השעות ימי הלימוד:

  *במהלך התכנית יתקיימו פעילויות של כמה ימים רצופים.

 ש"ח דמי הרשמה  390ש"ח +  8,590 מחיר הקורס:

בשטח, תוענק תעודת לבוגרים שיעמדו בהצלחה במטלות הקורס, במבחן עיוני ובתרגיל מנהיגותי תעודה: 

 מטעם המכללה האקדמית בוינגייט.  "Outdoor Education /Training"מנחה סדנאות שטח  הסמכה של 

   מורים יוכלו להגיש בקשה לגמול השתלמות במסלול האישי. גמול השתלמות:

(  l/xcoolwincol.ac.i יש למלא טופס רישום )ניתן להוריד את טופס הרישום מאתר האינטרנט שלנוהרשמה: 

  בצרוף אישור רפואי .  05-7135955לפקס. ולשלוח   

  05-7135990טל.  רישוםניתן לפנות למחלקת הלהרשמה טלפונית 

 orly-le@wincol.ac.ilאו במייל: 

 xcool@wincol.ac.il      05-7135913או במשרדי ביה"ס : 

 090-9977580למידע מקצועי נוסף ניתן לפנות לרכז הקורס ף קובי בלין בטל: 

 
 
 
 
 
 

   
  
 נשמח לעזור בכל שאלה,                                   

 .צוות בית הספר לתיירות ופנאי אתגרי                                            
 

 

 

 

 

 

 

 


