הורים גם מוזמנים להשתתף בסמינר
על מנת שיבינו יותר טוב את תהליך ההתפתחות של ילדיהם
תאריך :ה  30-בנובמבר  ,2018יום שישי
בין השעות ( 14:00 — 9:00הרשמה נפתחת ב (8:15-
עלות 75 :ש''ח כולל ארוחת צהריים קלה

התכנית

 .1הרצאה מרכזית:
"בונים את הכלים  :התפתחות רוחנית"
ההרצאה תבחן לאור הכתובים את ההתפתחות הרוחנית שמתרחשת ומתעצבת בקרב ילדים ,החל מהגיל הרך,
דרך שלבי הנערות והבגרות .מטרת ההרצאה היא להדגיש את ההשלכות המשמעותיות שיש להתפתחות
הרוחנית על תכנון ראוי של השיעורים ועל אופן העברתם.

 .2סדנה מרכזית:
" התפתחות רוחנית מבחינה פסיכולוגית"
 .3סדנה לבחירה (בחרו בסדנה אחת מתוך ארבע סדנאות):
א) "ספוגים" (גיל הרך)
מה ילד קטן ,אפילו בימיו הראשונים של החיים ,יכול ללמוד על אלוהים ,דברו וחייו כמאמין .מדוע קריטי לא לדאוג
לשמרטף לילדים הקטנים ,אלא באמת ללמד אותם את דבר ה' ,כי הם מבינים ,גם אם זה לא נראה כך.

ב) התפתחות רוחנית אצל ילדים בכיתות א' -ג'
מה ילדים בכיתות א' -ג' יכולים להבין על דברים רוחניים ,ואילו דברים פרקטיים אפשר ללמד אותם לחייהם.
אילו נושאים אפשר ורצוי ללמד אותם ואיך מיישמים את הסיפור המקראי לחיי הילדים.
מה מעורר אֶ ת דמיונם וסקרנותם ,ומה מרתק אותם .על כל אלה ועוד בסדנה.

ג) "תכלס" (כיתות ד' -ו')
כיצד מיישמים את התאוריה של התפתחות הרוחנית של הילד בשיעור.

.

ד) " התפתחות רוחנית בגיל העשרה" (כיתות ז' ומעלה)
במהלך התבגרותם בני הנוער מתמודדים עם שלושה תחומים עיקריים – עצמאות ,אינטימיות וזהות .בתחום
הזהות נכנס הנושא של הרוחניות והאמונה .שאלות כגון :מודע אני מאמין? מה משמעות החיים? החשיבה
הביקורתית מתפתחת ושאלות קיומיות מעסיקות אותם.
בסדנא ננסה להבין את תהליך ההתפתחות הרוחנית וכיצד לעזור להם בשלב זה למצוא את הזהות באדון ישוע.

הצגת חומרי לימוד:

הוצאות לאור יציגו את חומריהן למכירה .מומלץ לדאוג מראש למזומן.

התאריך האחרון להרשמה  :ה  20-בנובמבר .ניתן לבטל השתתפות בסמינר עד תאריך זה .במקרה של אי -
ביטול ואי -הגעה ,תחויבו  30ש''ח עבור כל משתתף שאינו מגיע.

למידע נוסף ולהרשמה נא לפנות אל:
מרכז כספרי ,טל' 02-6256095 :או  ,02-6233926פקס 02-6251933 :

