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קורסים בתיירות   >תיירות אתגרית  > XCOOL תיירות אתגרית > מסלולי לימוד > דף הבית
 קורס מנחי סדנאות שטח < אתגרית

 הסמכה בספורט רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי

 קורס מנחי סדנאות שטח

 Outdoor Education / Training  -קורס מנחי סדנאות שטח

היא שיטת למידה באמצעות פעילות קבוצתית בטבע אשר מזמנת מצבים מחיי היום   Outdoorשיטת ה -רקע
אשר באמצעותם ניתן לבצע תהליך למידה והעצמה אישי וקבוצתי. הקורס נועד להכשיר מנחי קבוצות  יום 

לקבוצות   outdoorחווייתית בטבע, אשר יוכלו לתכנן ולהוציא לפועל סדנאות מתחומים שונים בשיטת למידה
 .וארגונים מסוגים שונים, להוביל לשיפור וליצירת תהליכי שינוי ברמה האישית והקבוצתית

 Outdoor קובי בלין, רכז תחום גלישה, טיפוס וחילוץ במכללה האקדמית בווינגייט. מרכז קורס -מרכזי הקורס

Training, ממקימי מדור טיפוס, גלישה וחילוץ בצה''ל.  

 מנחה מוסמך של ,Wilderness Adventure Therapy מוסמך , M.A. Outdoor Education- דותן חיים

Outward Bound , קרוליינה הצפונית. 

 

מורים, מחנכים, יועצים פסיכולוגיים, מנהלים, יועצים ארגוניים, מורי של"ח, רכזים בתנועות הנוער,  -קהל יעד

ר, עובדי מערכת הביטחון, מורי דרך, מדריכי טיולים ומלווי קבוצות לחו"ל, מורים לחינוך הגופני, מנהלי בתי ספ

 .סטודנטים במקצועות הרלוונטיים

 

פילוסופיה הומניסטית, פסיכולוגיה  ,Outdoor-עקרונות הנחיית קבוצה בזיקה ל -הלימוד העיקריים נושאי

 - outdoor והעברת התובנות לחיים האמיתיים, הכרת התשתיות של מתקני outdoor עיבוד לפעילות חיובית, 

ת אישית ככלי ניהולי, חינוכי וטיפולי, חשיבה אסטרטגית, יצירתיו-להעצמה אישית וקבוצתית, תקשורת בין

להתמודדות עם מצבי לחץ והנעת קבוצות, מגמות עולמיות  outdoor ויזמות כפלטפורמה להצלחה, פעילות

 .בלמידה התנסותית

 

יוכלו להשתלב כמנחים בחברות המפעילות סדנאות  קורס מנחי סדנאות שטח בוגרי -אפשרויות תעסוקה

שטח. מנחי סדנאות יוכלו גם להשתלב בתפקידי מפתח בעמותות המקיימות פעילות אתגרית ולמידה 

לגופים  outdoor התנסותית. חלק מבוגרינו הקימו חברות ומיזמים עסקיים המתכננים ומארגנים פעילויות

 .שונים

 

במבחן עיוני ובתרגיל מנהיגותי בשטח,  ,קורס מנחי סדנאות שטח לבוגרים שיעמדו בהצלחה במטלות -תעודה

 וינגייטב  מטעם המכללה האקדמית Outdoor Training תוענק תעודת הסמכה של מנחי סדנאות שטח בשיטת

 

 .הקורס מאושר לגמול השתלמות במסלול האישי -גמול השתלמות

 

זו השנה השמינית וצברנו ניסיון רב   וינגייטב  נלמד במכללה האקדמית קורס מנחי סדנאות שטח -למה אצלנו

בהכשרת מנחים בתחום. תכנית הלימודים שלנו היא ייחודית ופותחה על ידי אנשי מקצוע שרכשו את הידע 

במסגרות אקדמיות בחו"ל. את הקורס מלווים שני מנחים בו זמנית אחד המתמחה בפעילות אתגרית בשטח 

קורס היא מעשית והתנסותית ומתבצעת בשטח. בוגרי הקורס והשני ברקע האקדמי והתיאורטי. רוב הפעילו ב

  .שלנו מבוקשים על ידי החברות המובילות במשק
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