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מכון מופ"ת מזמין אתכם להגיש הצעות לכנס

 NLPבשדה החינוך
תקשורת ,הישגים והעצמה

שיתקיים בימים שני ושלישי ,א'-ב' בחשוון תשפ"א 20-19 ,באוקטובר 2020

שיטת ה NLP-וארגז הכלים שלה מציעים מגוון מיומנויות וטכניקות המאפשרות לכל אדם לשפר את הדימוי והביטחון העצמי ,ליצור
סביבו תקשורת מיטבית ולממש מטרות והישגים יוצאי דופן.
ביום העיון יוצגו כלים פרקטיים המותאמים לעבודה בשדה החינוך ,החל בהעצמת אנשי הצוות ,עבור בתקשורת בינם לבין הסביבה,
וכלה בכלים פרקטיים להעצמת התלמידים ולקידומם.
הכנס יימשך יומיים .ביומו הראשון ( )19.10.2020הוא ישלב הרצאות מליאה מקוונות ב ,zoom-שבהן ייחשפו להיבטים מחקריים
המסבירים ומדגימים את יעילות השיטה .ביומו השני ( )20.10.2020יתקיים מפגש חשיפה פנים אל פנים למגוון סדנאות אשר יציגו
כלים וגישות יישומיות לעבודה עם שיטת ה NLP-בשדה החינוך (אם ההנחיות ישתנו נקיים את הסדנאות באמצעות .)zoom
הכנס מיועד הן לבעלי רקע וניסיון ב ,NLP-הן למי שזוהי עבורם טעימה ראשונה של השיטה.
לקהל הרחב תהיה אפשרות להשתתף בסדנה בודדת או בשתי סדנאות ,על פי רישום מראש.

נושאים מוצעים לסדנאות
 .1המרת טכניקות  NLPלעבודה עם ילדים ונוער
 .2יישומי  NLPלנוער בסיכון
 NLP .3לשיפור התקשורת עם ילדים ומבוגרים
 .4יישומי  NLPלעבודה מיטבית עם צוות חינוכי
כללי
c

c
c
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ההיצג יכול להיות מכמה סוגים :סדנה ,התנסות או למידה פעילה :מסגרת זו מאפשרת השתתפות בפעילות לימודית או יצירתית,
או בסדנה שמקנה מיומנות כלשהי.
משך הסדנה :סדנה פנים אל פנים  75 -דקות; סדנה בזום (במקרה הצורך)  60 -דקות.
כל ההצעות יעברו שיפוט אקדמי על פי קריטריונים לשיפוט
ההשתתפות בכנס כמנחי סדנאות היא ללא עלות ,אך מחייבת הרשמה מראש

הנחיות להגשת הצעות
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את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל event@macam.ac.ilעד ליום ראשון 30 ,באוגוסט 2020
את ההצעות יש להגיש בקובץ  ,wordהכולל:
שם ושם משפחה
תואר אקדמי
שיוך מוסדי/ארגוני
תקציר הסדנה  -עד  250מילים:
 שם הסדנה כותרת הסדנה מטרת הסדנה -מתודות פדגוגיות להעברת הפעילות

תאריכים חשובים
 30.8.2020יום ראשון ,י׳ באלול תש״ף  -מועד אחרון להגשת ההצעות לסדנאות
 6.9.2020יום ראשון ,י״ז באלול תש״ף  -הודעה על אישור השתתפות בכנס
 8.9.2020יום שלישי ,י״ט באלול תש״ף  -מועד אחרון לרישום המציגים בכנס ,לצורך אישור סופי של ההשתתפות כחלק מתוכנית
הכנס (קישור לדף הכנס יתפרסם בהמשך)

בברכה
ועדת ההיגוי

