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לדעת שהכל מתחיל בך

חדש"  "אופק  רפורמת  של  קידום  לדרגת  או  לגמול  מוכרים  הקורסים  כל 
במספר  מותנית  הקורסים  כלל  פתיחת  הרחב.  לקהל  גם  מתאימים  ורובם 
הנרשמים, הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות קורסים בהתאם.

   מתאים במיוחד למורים בשבתון
Coaching -  קורס הכשרת מאמנים #

    בהנחית חברת "תות תקשורת ותוצאות" בהנהלת אלון גל

   )"משפחה חורגת"(. 25 מפגשים שבועיים. 

# לוגותרפיה - גישה טיפולית.

    הסמכה מטעם מרכז ויקטור פראנקל ללוגותרפיה בישראל.

# לימודי תעודה למטפלים בשיתוף "מכון אדלר" 

# תכנית מקוצרת להסמכת אנשי מקצוע בעלי רקע טיפולי

לתפקיד יועץ  במשפחה - חד שנתי.

# הסמכת  עובדים פארא-רפואיים לעבודה במערכת החינוך המיוחד.

# מנחי תיאטרון פלייבק

# קורס מגשרים כולל פרקטיקום

# מדריכי פילאטיס-260 שעות )אפשרות לקורס המשך(

# מדריכי צליל ותנועה  לגיל הרך

# מדריכי מחול מזרחי-עם נגיעות מוזיקה ופולקלור בניחוח המזרח

#  הוראת אנגלית לגיל הרך בשיטת הלן דורון 

 

 # מורה מומחה להוראת מחוננים, 240 שעות, דו שנתי, אחה"צ.

# מורה מומחה להערכה דידקטית, הוראה מתקנת והתאמת אסטרטגיות 

# למידה לתלמידים מתקשים -תכנית דו שנתית המעניקה כלי הערכה 

   והתערבות בעבודה עם ילדים בעלי קשיי למידה. 150 שעות בשנה. 

# רישיון הוראה בתרבות ישראל ומורשתו- חד שנתי - 180 שעות

העשרת ארגז הכלים החינוכי/טיפולי
#קלפים טיפוליים - עבודה חינוכית טיפולית עם ילדים  באמצעות

   קלפים מטאפוריים.

# אמנות ככלי טיפולי - עבודה טיפולית רגשית דרך אמנות ויצירה.

#  ייעוץ משפחתי בשיטת וירג'יניה סאטיר

#  העצמה ופיתוח תקשורת בין אישית אפקטיבית 

# מקבצי קורסים למורים בשבתון לגמול-גם בלמידה מרחוק

# מבוא לתורת האניאגרם וישומה בעבודת המטפל-60 שעות

# סינימה גורדון- מועדון סרט עם הרצאה בשיתוף סינמטק חיפה

# מקהלת "שרים בגורדון" פותחת שירותיה לאוהבי השירה אין        

צורך בנסיון קודם 

                                

פגיעות מיניות	•
מסע הגיבור- קורס המשך-אמנות ככלי טיפולי, 60 שעות	•
העם היהודי בימינו- 60 שעות	•
קידום שותפות הורים-מורים-30 שעות )אופק חדש(	•
קורס גישור בסיסי-60 שעות                          	•

# פיתוח מקצועי של סגני מנהלים - שנים א', ב' ו-ג'.

# קורסי גננות/מורים חונכים לפרחי הוראה בהיקף 60 שעות.

# סדנת פיתוח מקצועי בשנה הראשונה לאחר הסטאז'.

# קידום שותפות הורים-מורים בהיקף 30 שעות.

# תכניות פיתוח מקצועי של עובדי הוראה בדרגות 9-7. 

# "העם היהודי בתפוצות"-בהיקף 56 שעות. 

#  מקבצי קורסים -למורים בשבתון עפ"י דיסיפלינות.

# "מעגלי הלב" -תכנית סיוע לילדים במצבי דחק

# מורים חונכים- מוכר לדרות 9-7, 60 שעות 

# שימוש בשפת תיאטרון בתהליכי הוראה-30 שעות  

# שימוש בטקסט מילולי וחזותי בתהליכי הוראה-30 שעות  

השתלמויות בית הספר ללימודי המשך
האקדמית גורדון בחיפה
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מבחר קורסים לגמול השתלמות 

 לימודי תעודה בעלי הכרה - ל"אופק חדש" 

הסמכה מקצועית ולימודי תעודה 

חיפה 

מגוון קורסי קיץ - בשבוע מרוכז, מוכרים כקורסי 
בחירה בלימודים לתואר בגורדון      

פיתוח מקצועי מוכר ל"אופק חדש" 

register@gordon.ac.il :לפרטים והרשמה


